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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WIChMOND EN OMGEVING
school, waarbij het vooral belangrijk wsa
dat dit geruisloos gebeurde. Onderwijzer H.
Oosterlaken behandelde tot slot het onderwerp „lezen" zoals dit op een basisschool gebeurd onder meer werd het uitdiepen van de
de leesvorm besproken.

Onze pennelikker schrif:
A'j Contact van veurige wekke goed deure'zeen hebt, ha'j können leazen da'w d'r
weer heel wat beume bi'j kriegt in Vorden. Veur de karke, bi'j de slagter, veur de
scheerbaas en wet ik waor al neet meer. As 't zo deur geet kri'w nog een heel bos
in 't Vordense darp. Dan staot t'r oaver een paar jaor van die gruune bordjes an
't begin van 't darp waor, naost andere dingen, opsteet: „Verboden nao zonsondergang en veur zonsopgang". Dan kom i'j d'r 's aovends neet meer in. Wat zal ut t'r
dan röstig en leafbaor wean. Maor zowied bu'w nog neet. 't Bunt now nog maor
beumkes en dat ze d'r 'epot wod is zonder meer goed. Zonder beume zo/ 't hier
gauw un woestijn wean en dan kö'j ok neet leaven.

Truck kantelde

A'k zo de name van de beume bezie steet ons nog wel wat bezunders te wachten.
Waorumme of ze ze allemaole neet tegelieke pot is m/en neet goed duudeluk. 'k
Dachte dat dat goedkoper was. Een wekke of wat 'e/een een stuk of drie, now weer
t/ene of vieftiene. En dan bu'w d'r nog neet. Dan steet t'r bi'j Tante Pos of Nolle
Stoelman nog niks veur de deure. Daor mot ze dan later nog weer an.
En dan maor blad veagen. 'k Hebbe zelf un paar van die joekels in de buurte staon.
Kruuwagens vol pröttel kump t'r elk jaor af. Maor jao, de werkgroep zal straks wel
bi'j de mensen kommen bladharken. A'j dan maor genog vuulniszakke koopt um 't
blad in te doen, wod de gemeente toch nog weer better an 't grei da'j now veur
niks van eur kriegt. Zo geet 't bi'j ons in Vorden.
H. Leestman

KBO school De Vordering koos komite
Op de ouderavond van de onlangs officieel
geopende nieuwe r.k. kleuter-toasisschool De
Vordering aan Het Jebbink te Vorden, gaf
een groot aantal ouders van ztjn interesse
(blijk. De gemeenschapsruimte was praktisch
vol toen de voorzitster van de Stichting St.
Antoniusscholen Vorden^Kranenbung, mevr.
Zents-Amting allen welkom heette.
Het hoofd van de school de heer A. Overmars hield een inleiding over doel, functie
en werking van het ouderkomité. Hij wees
er op dat het functioneren van een ouderkomité meestal by elke school verschillend is;
't is afhankelijk van de plaats en naar eigen
goeddunken kan een en ander worden aangepast aan een bepaalde situatie. Er zijn
echter wel een aantal centrale richtlijnen.
Nadat nog een aantal voorbeelden waren
gegeven werd er uitvoerig van gedachten
gewisseld. Behandeld werd onder meer de
taak van school-kind-ouders en de taak van
het ouderkomité bij bijvoorbeeld een jeugddriedaagse, schoolverlatersdagen, eerste H.
Communie, schoolreisj es, excursies, assistentie handvaardigheidslesisen enz. Langdurig werd (het onderwerp „leesmoeders" besproken. Dit zijn moeders van kinderen, die
zuiver als begeleidster bij een groep zitten
(op de achtergrond) om tijdens het lezen
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enigszins te begeleiden, af en toe vragen
stellen maar zelf niet meedoen. Zij worden
volledig geïnstrueerd over hun taak. Na discussie voelde de meerderheid der ouders hier
voor en zal een en ander in samenwerking
met het ouderkomité worden besproken en
uitgewerkt.
Tehslotte werden in het ouderkomité gekozen: mevrouw v. d. Linden, mevrouw Veldkamp, mevrouw Besselink en de heren J.
Hoppen en Den Enting. Na overleg met de
ouders werd van het aanvankelijke plan om
drie kandidaten te kiezen afgestapt.
Mejuffrouw Van Lith, onderwijzeres aan de
school en mejuffrouw Harterink, hoofdleidster van de kleuterschool hielden hierna een
inleiding over integratie kleuter- en basis-
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Deze week komt slechts één onderwerp ter
sprake n.l.:
INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE
Wijziging Beschikking individuele huursubsidie wegens invoering regeling voor jonge
alleenstaanden per l april 1976 en wegens
aanpassingen voor het tijdvak van l juli 1976
tot l Juli 1977.
De regeling voor jonge alleenstaanden.
Voor de jonge alleenstaanden geldt van l
april 1976 af de suibsidietabel vervat in bijlage JJ van de beschikking. Het eerste subsidietijdvak zal lopen van l april 1976 tot
l Juli 1977.
Individuele huursubsidie kan slechts worden
verstrekt indien de huurprijs tenminste
ƒ 1455,— per jaar en ten hoogste ƒ 3900,—
per jaar bedraagt. In de gevallen, waarin
sprake is van gezamenlijk huren of van onderhuur, komen jonge alleenstaanden voor
subsidie in aanmerking als de huurprijs van
de woning niet meer bedraagt dan ƒ 5850,—.
Indien een jonge alleenstaande reeds vóór
l april 1976 een woning bewoonde met een
zodanige huurprijs dat deze, na toepassing
van de huurverhoging van l april 1976, een
bedrag van ƒ 3900,— overschrijdt, maar niet
hoger is dan ƒ 5850,— kan eveneens een bijdrage volgens de tabel voor de jonge alleenstaanden worden verleend met dien verstande evenwel dat die jonge alleenstaande
slechts gedurende drie jaar - dus tot l april
1979 - voor individuele huursubsidie voor die
woning in aanmerking kan komen. Het is de
bedoeling dat hij gedurende deze termijn
tracht andere, goedkopere woonruimte te
vinden.
Als inkomensgrens geldt een bedrag van
ƒ 20.000,— per jaar. Op de berekening van
het inkomen dat in de tabel als uitgangspunt voor de bepaling van de hoogte van de
bijdrage wordt genomen wordt hieronder nader teruggekomen.
De regeling voor gezinnen en alleenstaanden
van 30 jaar en ouder.
Voor de gezinnen en voor alleenstaanden
van 30 jaar en ouder geldt van l juli 1976 af
de tabel vervat in bijlage I van de beschikking. Het subsidietijdvak loopt van l juli '76
tot l juli 1977. De huurprijs moet tenminste
ƒ1835,— per jaar bedragen en mag een
grensbedrag van ƒ 5850,— per jaar niet overschrijden. Zoals oo kin de thans geldende re-
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Bloemencheques
groeiend succes

doorgestikt, grote
opgestikte zakken
maat 116 vanaf

Bloemencheques blijven een succes voor
Fleurop-Interflora Nederland. Met forse
sprongen stijgt het aantal jaarlijks: in 1973
ruim 50.000; in 1974 ruim 70.000 en in 1975
90.000.
Fleurop-Interflora kan naast het succes van
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In de gevaarlijke S-ibocht bij Huize de Wientjesvoort op de rijksweg Vorden-Ruurlo is
gisteravond een grote ravage ontstaan doordat een truck met oplegger net in de bocht
kantelde. De chauffeur van de combinatie,
van de fa. Kamphuis vries- en koeltransporten uit Barneveld, werd verblind door een
tegenligger, waardoor hfl de koers kwijt
raakte. Toen hij probeerde de wagen weer
„recht" te trekken begon de aanhanger te
scharen en kantelde naar de linkerweghelf t.
De truck volgde en viel eveneens opzij. De
chauffeur kwam er met een lichte hoofdwonde tamelijk goed af.
De ravage op de weg was groot. De combinatie was geladen met ca. 20 ton diepvriesprodukten als ingevroren patates frites,
haantjes enz. die her en der verspreid lagen,
omdat de aanhanger losgeraakt was. Zelfs
in de voortuin van Huize de Wientjesvoort
lagen de kostelijke produkten. De rijksweg
Vorden-Ruurlo was door dit ongeval tot diep
in de nacht gestremd omdat alles moest worden overgeladen in andere vrachtwagens van
de fa. Kamphuis. De rijkspolitie groep Vorden die assistentie kreeg van de groep
Lochem, leidde het verkeer komende van
Vorden om via Mossel en het Medler terwijl
het van Ruurlo komende verkeer via de Kostedeweg en de Schuttestraat Vorden kon bereiken. De politie heeft de zaak in onderzoek.

de bloemencheque terugkijken op een redelijk 1975. Net als elders in het bedrijfsleven
trad de laatste twee maanden van vorig jaar
een herstel in, dat in het geval van Fleurop
de iets mindere omzet van de eerste tien
maanden nagenoeg goedmaakte. Het totale
aantal bloemenigroeten van 870.00 bleef zelfs
niet ver achter bfl het absolute recordjaar
1974, toen de mijlpaal van 780.00 werd bereikt.
De successen van Fleurop in 1974 en 1975
worden voor een belangrijk deel toegeschreven aan de invoering van de volledige garantie, waarmee het vertrouwen van de consument in de service van Fleurop aanzienlijk
is versterkt. Het voorbeeld, dat Fleurop Nederland met de invoering van de garantie
heeft gegeven, is inmiddels oor andere landen gevolgd.
Op grond van de tendens in de eerste twee
maanden van dit jaar en de trend naar meer
groen in huis, zien de bijna 1600 bij Fleurop
Nederland aangesloten bloemisten 1976 met
vertrouwen tegemoet, ook al door de toenemende populariteit van de service, die aan
de oprichting van de nu wereldomspannende
organisatie ten grondslag heeft gelegen: de
verzorging van bloemen groeten in Nederland of waar ook ter wereld.

Telefoon gemeentehuls 05752-2323
Openstelling gemeentehuls:
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maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en '

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 18-17 uur

geling geldt deze grens niet voor bejaarden.
Het subsidie wordt evenwel niet voor een
hoger bedrag dan ƒ 5850,— berekend. Als inkomensgrens geldt een bedrag van ƒ 33.000,per jaar.
Het inkomen.
Voor de berekening van het individuele subsidie geldt in beginsel al^ maatstaf het inkomen over het tijdvak van subsidiëring. Aangezien dat tijdvak nu gaat lopen van l juli
1976 tot l Juli 1977 - voor jonge alleenstaanden van l april 1976 tot l juli 1977 - moet gerekend worden met de ontwikkeling in de
hoogte van de inkomens zoals deze zich in
de loop van 1976 en in de eerste helft van
1977 zal voordoen. Ben ontwikkeling derhalve die zich uitstrekt over anderhalf jaar na
het jaar, dat als basis voor de berekening
van de bijdrage geldt. Aan de hand van deels
reeds bekend zijnde en deels te verwachten
inkomensstijgingen mag worden verondersteld, dat het gemiddelde inkomen over het
subsidietijdvak van l juli 1976 tot l juli 1977
ten opzichte van dat over 1975 een geraamde stijging in de orde van de grootte van
rond 13% zal te zien geven. Dit zal zeker bij
de laagste inkomens 't geval zijn. Op grond
daarvan zal als faktor voor de berekening
van de bijdrage worden uitgegaan van het
belastbaar jaarinkomen over 1975 verhoogd
met 13%. Bij de opzet van de subsidietabellen is met deze ontwikkeling rekening gehouden.
In de gevallen waarin ook de vrouw een inkomen heeft, wordt een bedrag gelijk aan
15% van dit inkomen, nadat hierop een bedrag van ƒ 1500,— in mindering is gebracht,
van de aan de hand van het inkomen van de
man volgens de tabel toerekende bijdrage afgetrokken. Dit 'bedrag van ƒ 1500,— wordt
met ingang van l juli 1976 ƒ 1700,—.
Bedraagt het inkomen van de man minder
dan ƒ 14.000,— dan wordt op het inkomen
van de vrouw eerst in mindering gebracht 't
verschil tussen dit bedrag en het inkomen
van de man.
Het bedrag van ƒ 14.000,— wordt met ingang van l juli 1976 ƒ 16.500,—.
De huurprijs.
Indien in de huurprijs is begrepen een bedrag
wegens de levering van warmte, met andere
woorden, indien in de huurprijs de stookkosten zijn begrepen, wordt hiervoor een bedrag
van ƒ600,— in mindering gebracht en wel
met ingang van l april 1976 voor de jonge
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alleenstaanden en met ingang van l juli '76
in de overige gevallen.
Het minimum bedrag aan huurprijs dat voor
subsidiëring in aanmerking komt is gerelateerd aan het minimum inkomen dat in het
subsidietijdvak voor gehuwden zal worden
genoten. Het op te brengen bedrag aan woonlasten dat uitgaande van het inkomen wordt
uitgedrukt in voor de verschillende inkomensgroepen geldende normhuurquoten is
in verband met de opgetreden inflatie aangepast.
Duurzaam samenwonen van ongehuwden.
In de Nota huisvesting alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens heeft de staatssecretaris als zijn mening kenbaar gemaakt,
dat twee personen die duurzaam met elkaar
samenwonen in het volkshuisvestingsbeleid
zoveel mogelijk op dezelfde wijze behandeld
moeten worden als gehuwden. Een daartoe
strekkende bepaling is in de regeling opgenomen. Twee personen wonen duurzaam samen indien zij tenminste gedurende één jaar
voorafgaande aan de aanvrage de betreffende woning gezamenlijk bewonen en in deze
woning een gemeenschappelijke huishouding
voeren.
De subsidiëring als duurzaam samenwonenden kan slechts geschieden indien aan het
begin van het subsidietrjdvak aan deze vereisten is voldaan.
Indien de twee personen korter in de woning
wonen, kunnen zij ook voor subsidie in aanmerking komen als zij voordien bg de gemeente als woningzoekenden voor een gemeenschappelijke woning waren ingeschreven en de tijd van de inschrijving tezamen
met de tijd van bewonen tenminste één jaar
heeft bedragen.
Het subsidie door duurzaam samenwonenden wordt berekend op dezelfde wrjze als in
de gevallen waarin gehuwden beiden een inkomen hebben. Dat wil zeggen dat de bijdrage wordt berekend volgens de gezinstabel
bijlage I aan de hand van het inkomen van
de meestverdienende en dat op die bijdrage
een aftrek wordt toegepast gelijk aan 15%
van het inkomen van de ander nadat daarop
ƒ 1700,— in mindering is gebracht. Voor jonge alleenstaanden die duurzaam samenwonen geldt als huurgrens van de woning niet
ƒ 3900,— maar ƒ 5850,—.
Deze regeling gaat in voor twee jonge alleenstaanden die duurzaam samenwonen per
l april 1976 en in alle andere gevallen per
l juli 1976.
(Wordt vervolgd)

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 maart (3e Lijdenszondag): 10.00
uur ds. J. C. Krajenibrink, Heilige Doop;
19.00 uur Gezamenlijke jeugddienst in de
Gereformeerde Kerk
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 21 maart: 10.00 uur ds. J. Zijp van
Apeldoorn; kindernevendienst klas 4 en 5;
19.00 uur Interkerkelijke dienst in de Geref.
Kerk. Voorg. ds. Onstenk, Ned. Herv. predikant te Lochem. Muzikale medewerking
wordt verleend door een zanggroep uit Zelhem.
R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

In zaal Schoenaker op de Kranenburg werd
maandagavond door het bestuur van de Katholieke Stichting St. Antoniusscholen Vorden-Kraneniburg een bijeenkomst belegd met
de ouders der leerlingen. Doel van de avond
was het verkiezen van een afgevaardigde
door de ouders, die met twee reeds door personeel en bestuur gekozen ouders, een oudercomité gaat vormen. Hierna kan dan de oprichting van een oudervereniging plaatsvinden, die alle ouders van de kinderen van r.k.
kleuter- en basisschool omvat.
Voorafgaande aan de stemming zette het
hoofd der school op de Kranenburg de heer
G. Bekker uiteen dat in de groep rJc. scholen
en vooral in de kleinere woon- en werkgemeenschappen, de lust tot vorming van een
oudercomité reep. oudervereniging nooit zo
groot is en dat men schroom heeft tot een
groep te behoren die meepraat over wel en
wee van de school, van h u n school.
Een comité is slechts de aanzet, betoogde de
heer Bekker en een goede oudervereniging
is pas dan waarborg voor een harmonieuze
samenwerking als alle ouders van harte meedoen. Samenwerking van de te vormen vereniging met plaatselijke, dekenale of regionale andere r.k. ouderverenigingen is zeer
gewenst. Hoe meer men hoort, overlegt en
bespreekt, des te beter kan de oordeel/vorming zijn.
Spreker besloot met te zeggen dat juist in
een kleine gemeenschap een seihool een wezenlijk element van de samenleving is, en
dat zo'n school het dus dubbel waard is, volle
aandacht en goedwillende medewerking te
ontvangen; een medewerking die uiteindelijk het aanzien van eigen omgeving en cultuur zeer ten goede kan komen.
Na de pauze werden in het oudercomité geïnstalleerd: mevrouw H. Sueters-Sessink,
Ruurloseweg; mevrouw M. Helinink-Peijls,
Onstein en de heer J. Hoenink, Ruurloseweg.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

„LIEVERTJE"

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen ultaluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) teL 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
teL 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer 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 konsistoriekamer 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

leuke kleren waar je
snel bij moet zijn.

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

ledere week nieuwe
modellen

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u,
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 w
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

Voor Ruurlo en omstreken
MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO
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SUPER SLAGERIJ

1

VARKENSLAPPEN

magere
500 gram

Varkensfricandeau

van de schouder
500 gram

VARKENSPOULET

500 gram

HACHEEVLEES

300 gram

FILET AMERICAIN

i
100 gram

HAMBURGERS
H >
M >

KUIKENPOTEN

525
575
475
278
128

4 halen 3 BETALEN
verse
500 gram

325

Varkensrollade

eigen grill

169
79
98

100 gram

li
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LEVERKAAS

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 22 maart

MALSE SLA

Vleeswaren
100 gram

Boterhamworst

200 gram

Slagersleverworst

hele
500 gram

PATE

champignon - peper ardenner - 100 gram

198
129

Toiletpap

APPELMOES

148

2 kroppen

4 halen 3

SLAVINKEN
Dinsdag 23 maart

RAAPSTELEN

500 gram

RUNDERLAPPEN

mager
500 gram

89
598

Woensdag 24 maart

VERSE SPINAZIE

79
298

500 gram

Fijne VERSE WORST 500 gram
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ZONNETUIN
Grote BLOEMKOOL
KOMKOMMER
SOEPGROENTE
BAMI-PAKKET
GOLDEN DELICIOUS ,
GRANNY SMITH
P,„. , «.

198
89

58
98
198

269

SPINAZIE
KIPSATE
HUZARENSALADE
BITTERBALLEN

per zakje
van 230 nu

69
209

525

kilo
grijpzak
van 335 nu

GRAAG TOT

SPECIAAL STUNTVOORDEEL
DAMES- MEISJESSLIPS

495

d i v. kleuren met badstof kruisje, 4 voor

B ^^ ^^

TOEMAAR BISKWIE

Qfi

VERKADE - pak van 117 voor

\J %^

WASVOORDEEL

DIEPVRIES VOORDEEL
450 gram
pak v. 89 voor

A&O

298

325

ANDY
298

ROBIJN wasverzachter £ -239
SUNIL Zeeppoeder
675
DIXAN Zeeppoeder
draagkarton

GROTE TOK - 1 kg GRATIS NU

1895

Alles zolang de voorraad strekt
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SUPERVOORDEELTJES
MARGARINE

naturel of paprika
2 grote zakken

pakje van 64 voor

ASO Vruchtenlimonade

69

literfles

HALFVOLLE MELK

WHISKY

BLACK AND WHITE
van 16,50 voor

1295

JENEVER

DRIE STERREN
liter

1325

JOSEPH GUY

1595

van 18i50 voor

Citroen-Brandewijn

995
doos a 12 Euroflessen

595

139

puur sap - literpak van 169 NU

OSSEWIT

pak van 98 voor

79

APPELMOES

HERBA
3/4 literpot nu

59

159

blik van 185 voor

UIT ONZE BROODBOETIEK»
SLAGROOMSTAM

per stuk

ABRIKOOS VLA

NU

Mandarijnzandjes

6 stuks

HALVITURE TAM

318
298
195

BLOEMEN & PLANTEN
239
179

TULPEN
GROENE PLANTEN

pak a 6 stuks

139

VANILLE TIPS

HELWA
per zak

115
129

98

189

elleboog of vlugkokend, 500 gram van 141 nu

ENK A SPONS

blok S van 125 voor

100

DOLFIJN KOFFIE

500 gram
DEZE WEEK

419

10 liter nu slechts

GEVULDE KOEKEN

diverse soorten
2 zakjes nu

BETUWE - aardb. of abrik.
van 219 nu

Plastic emmer

ZOETWAREN VOORDEEL

MERGPIJPJES

Goudappeltje
of appelsientje

Haring
in tomatensaus

UW

GILDA DROP

49

REM1A DEX

VOORDEEL SLIJTERIJ

BRAU-BIER

79

liter

198

COMBANO
Spaanse botféling, per fles

575

ZWARTE KIP

Framb-bessenwijn 298
.

met inoqe jenever, liter van 330 voor
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Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232
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Kunstgebitten-reparatie

Romantisch
trouwen

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
Wessel van Eyll-laan D 152, Borculo

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Aanmelden van leerlingen

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

R
E
P
O
R
T

voor de kursus 1976/1977
a. Rechtstreeks aan de school (telefoon 05457-1413)
b. Via hoofden of direkteuren van scholen.

CONFECTIEBEDRIJF

AMME RS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij
G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Toelating tot:
a. Eerste algemene leerjaar:

Leerlingen moeten beantwoorden aan:
Het 6e leerjaar van een basisschool doorlopen
hebben.

h. Tweede algemene leerjaar:

Het Ie algemene jaar van een school voor
beroepsonderwijs doorlopen hebben.
Het Ie leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs doorlopen hebben.
Plaatsing vindt plaats in overleg.

c. Afdelingen:
Bouwtechniek
(metselen, schilderen, timmeren)
Mechanische techniek
(mechanische metaalbewerking,
konstruktie bankwerken, lassen)
Konsumptieve techniek
(brood- en banketbakken)
C-niveau (voorheen T-stroom)

A
G
E
S

foto
hans
temmink

Geef uw trouwdag een
Het 2e leerjaar van een school voor beroepsof ander voortgezet onderwijs met goed gevolg hebben doorlopen.

apart tintje!
Trouwen in een koets bij

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

Voor leerlingen die op grond van hun kapaciteiten de theoretische vakken
op C-niveau kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar
diverse vormen van middelbaar beroepsonderwijs.
De direkteur: Fr. Wibertus Bosma

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811
Te koop: mangels bij
G. Vliem „De Eersteling"
Waarlerweg 4, Vorden
telefoon 2364

Wij zoeken een vriendelijk en vlot

MEISJE
Levensmiddelen - Slijterij

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

Verloren: l rode das.
Herbert Ruiterkamp,
Lindeseweg 24, Vorden
telefoon 6631

De nieuwe voorjaarsmode hangt klaar bij

van gas- en olie, centrale- en lokale verwarmingen, kookapparaten,
boilers, sanitair en pompen
In hotel 't Witte Paard te Zelhem
op 18, 19 en 20 maart van 14.00
tot 22.00 uur.
U wordt uitgenodigd door
Installatiebedrijf „TAKKE"
Willy Weulen Kranenbarg, Zelhem, tel. 1364

Tank

Zaterdag 20 maart om 20
uur de film „De bedrieger bedrogen" met Louis
de Funés en Yves Montand; in 't Jeugdcentrum
Te koop: elektr. orgel
(Viscount) i.s.v.n. 2 man.
4 oktaafs l voetman. V/z
oktaaf, prijs ƒ 3500,Telefoon 05752-1845

(Grote show

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
grote kollekties - zachte prijzen

Vlotte mantels
in gabardine, terlenka en trevira
tot maat 50 vanaf

Japonnen

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

40 jaar Vordens
Mannenkoor

in jeugdige modellen
van maat 34-52 vanaf

Telefoon 05752-1811

in tricot, 2- en 3-delig vanaf

concoi in
Hengelo

tel.O5753

op zaterdag 27 maart a.s. om
19.30 uur In de Christus Koningkerk aan Het Jebblnk 8 te Vorden
Medewerkenden:
M
solisten
Henny May, sopraan
Harry Pierik, tenor
Ludo Eykelkamp, bariton
Eleonore Krullaarts, pianobegeleiding.
Vordens Mannenkoor o.l.v.
Bert Nijhof
In beperkte mate zijn m.i.v. vrijdag 19 maart
a.s. toegangsbewijzen a ƒ 5.- verkrijgbaar bij
sigarenmagazijn G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 16 te Vorden

Dansen

69,00

Pakjes

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Enkweg 1-3 Vorden

89r50

129,50

Blazers en katoenen jasjes
vanaf
Suède en Nappa-jasjes vanaf
Imitatie leren jasjes nieuwe
kleuren vanaf

85,00
150,00
89,50

Rokken
in allerlei kleuren en stoffen vanaf

29,50

o.a. india strepen en ruiten vanaf

19,50

Blouses
Pullovers en T-shirts
in modieuze strepen vanaf

9,95

MODECENTRUM

Connection

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar
Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

DRANKVOORDEEL!
EN TOCH .

. IS

Jonge Bokma
Jonge Florijn
Jonge Gildester
Vieux Gildester
Bruine rum
Jagdtraum
Scotch whisky
4 flessen Montilla

ONBETWIST

Christelijke Huishoudschool

UW MEUBEL SPECIALIST!

School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41 - Vorden - Telefoon 05752-1512

/ut|»lH'iise\v<'.}; - Vordi-ii - Telefoon 05752-1514

Aangifte van leerlingen
voor hef kursus jaar 1976/77

Gevraagd per l mei a.s. een

L.H.N.O. (lager huishoud- en nijverheidsonderwijs) 4-jarig

kraanmachinist

Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6 klassen basisschool
2e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden
1 jaar voortgezet onderwijs
3e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden
2 jaar voortgezet onderwijs

Tevens opgave gevraagd voor het
poten van mals. Een en ander
vóór 25 maart a.s.

Aanmelding kan geschieden aan de school.
Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoofden van de
basisscholen.
De direktrice: L. A. Nijhof f

moet ook genegen zijn ander loonwerk te verrichten.

COOP. WERKTUIGENVEREN1GING
„RUURLO EN OMSTREKEN"
EN MEDO
adres: H. Meulenbrugge, Wiersserbroekweg
12 te Vorden

VINOTHEEK

SMIT
VORDEN

TELEFOON 05752-1391

Donderdag 18 maart 1976
38e jaargang nr. 2

TWEEDE BLAD CONTACT- VORDEN

Gouden echtpaar Lichtenbarg

2 dammen op 43 en 50. Wit 7 schijven op 16
17 21 27 32 33 41 en 2 dammen op 5 en 22.
Wit speelt en wint.
De oplossing van het probleem van vorige
week was. Wit speelt 16-11, 6x28, 43x3, (2025 verliest door 3-17) 29-33, 3x25, 33-38 gedwongen 25-43, 38x49, 40-35, 49x40, 35x44 en
wit wint door oppositie.
Goede oplossingen ontvangen van Reinier
Gosselink, Jan Masselink, Henk Ruesink,
Jos Boudri, Hilko Schipper en Henk Grotenhuis ten Harkel,, D. Krol, Freddy Hofman
(Hengelo Gld.), B. Hiddink (Baak).
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18

Zutphen
Op maandagavond 22 maart a.s. hoopt mr.
W. Aantjes, fractie-voorzitter van de AR,
Tweede Kamerfractie, in Zutphen te komen
spreken. Deze openbare vergadering wordt
gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de
Wilhelminalaan te Zutphen.
Gezien het onderwerp: Aktuele politieke
vraagstukken, mag verwacht worden dat 'n
ieder belangstelling zal tonen voor wat de
heer Aantjes heeft te zeggen.
J.l. vrijdag vierde het echtpaar G. Ligten'barg en D. Ligtenbarg-Harmelink hun 50jarig huwelijk.
Dat deze dag niet onopgemerkt aan hun

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Daniëlle Joan ter Huerne (d.);
Niels Groot Jebbink (z.).
Ondertrouwd: D. A. Lenselink en G. H. Kettelerij.
Overleden: A. J. G. Dalenoord-Potasse, oud
83 jaar; B. W. Beltman-Menger, oud 61 jaar.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
IN HET KADER VAN
BOOM-PLANTING-FEEST!

BOMEN zijn altijd bijzonder belangrijk geweest. Reeds in oude tijden heeft DE BOOM
de mens geboeid. De schrijver van het Bijbelboek JOB ziet de vergankelijkheid, de snelle
sterfelijkheid van de mens en vergelijkt de
mens dan met een boom. De boom wint het
in kracht en levensduur.
Job 14 : 7^10.
Want voor een boom blijft er nog hoop,
wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit en
zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege.
Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert
en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot
hij weer uit, zodra hij water ruikt en schiet
twijgen als een jonge plant. Maar wanneer
een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer;
geeft een mens de geest, waar is hij gebleven
?
De dichter van Psalm l vergelijkt de mens
die goed leeft, het spoor houdt, met een
boom.
Gelukkig de man die niet treedt in het
overleg van de bozen, op de weg van de
schenders geen voet zet, niet zit in de kring
van de spotters; die veeleer in de wet van de
Heer zich vermeit, zijn wet overpeinst dag
en nacht. ALS EEN BOOM IS HIJ, wortelend waar water stroomt, die vrucht draagt
in het seizoen; zijn gebladerte zal niet verdorren. Tot ontplooiing komt al wat hij doet.
(Vertaling Dr. Genhardt en Dr. van der
Zeyde).
EEN LAATSTE HERINNERING
EN NODIGING
Namens de Raad van Kerken te VordenKranenburg nodigen we u uit voor de belangrijke bijeenkomst op deze week vrijdagavond 19 maart in het Jeugdcentrum aan de
Insulindelaan te Vorden.
Spreker: prof. dr. K. Runia uit Kampen. Hg
spreekt over Nairobi (de vijfde algemene
vergadering van de Wereldraad van Kerken,
gehouden te Nairobi, Kenya).
Prof. Runia heeft daar samen met anderen
de Gereformeerde kerken in Nederland vertegenwoordigd. Wat ginds besproken en gedaan is, dat moet doorwerken in de plaatselijke gemeenten. We hopen dat u ook aanwezig kunt zfln en wilt zijn.
DE AKTIE: GAST AAN TAFEL

voorbij is gegaan, bleek wel uit de vele felicitaties die het echtpaar op deze dag mocht
ontvangen.

Met enige regelmaat hopen we u aan deze
aktie te mogen herinneren. Zet u het busje
op tafel
? Een gast aan tafel.
In de vorige periode van maart tot november
heeft deze aktie ruim ƒ1500,— opgebracht.
Een mooi resultaat. Vele kleintjes maken
één groot. Alle gevers/sters hartelijk dank!
De Hervormde Diakonie heeft dit bedrag
overgemaakt naar het centrale landelijke
adres in Den Haag.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
RepeL 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 Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

TE GEK OM „LOS" TE LOPEN
In het kader van de komende gezamenlijke
vergadering van de Gereformeerde Synode
en de Hervormde Generale Synode (in de
maand september) worden in vele gemeenten gesprekskringen gevormd om SAMEN
op die vergadering, op de vormen van samenwerking tussen deze twee protestantse
kerken in te gaan aan de hand van het boekje: Te gek om „los" te lopen
Velen in den lande vinden het te gek dat deze
twee kerken nog los van elkaar lopen en
werken. Wat „aan de top" gebeurt, moet
„van onderen" opkomen. Er moet een-heenen-weer-zijn. In Vorden gaat een gespr
kring van start op 25 maart a.s. U kunt
opgeven bij één van de jeugdouderlingen, de
heren Schouten, Zutphenseweg 81; Oskamp,
Het Jebbink 57 en Aartsen, Stationsweg 12.
En natuurlijk ook bij de predikanten Kuhlemeier, Veenendaal en Krajenbrink. We
len u ook op deze plaats hartelijk uitnod
en opwekken aan genoemde gesprekskring
te willen deelnemen. Na opgave ontvangt u
nadere berichten over: waar? Hoe laat?
Hoeveel keren? enz. De genoemde heren
zijn ook per telefoon te bereiken.

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda In het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Tralnlngsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: winter training zwemclub In Eef de
Elke dinsdagavond Volksdansen In zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Tijman.

Damrubriek
DE HAARLEMMER ZET

In de moderne variant van de Hollandse opening met 1. 32-28 komen andere standaardcombinaties naar voren, waaronder de
, .Haarlemmer''.
Meestal wordt de beginnende dammer het
eerst met deze combinatie geconfronteerd.
Reeds bij de tweede zet kan wit niet de regel
volgen die aanbeveelt de schijven in de richting van het centrum te spelen. Na 1. 32-28,
18-32 is 2. 37-32 foutief. Zwart wint dan 2
schijven door 2
23-^29; 3. 33x24 (na 34x
23 komt direct 17-22), 20x29; 4. 34x23, 1722; 5. 28x17, 19x26.
Ook na 1. 33-28 komt de Haarlemmer zet
voor als zwart l
18-22 speelt en wit
sluit met 2. 39-33. Dan volgt 2
22-27;
3. 32x21,16x27; 4. 31x22, 19-23; 5. 28x19,17x
30; 6. 35x24, de witte schijven op 19 en 24
gaan verloren.
Wil wit na 1. 32-28, 18-23 sluiten, dan moet
hij dit doen door 2. 38-32. Een modern vervolg is dan 2
12-18; 3. 31-27, 17-21; 4.
37-31, 7-12; (op 21-26 ontwikkelt wit zfln
lange vleugel door 43-38, 26x37, 42x31).
Wit mag niet achterlopen met 31-26 wegens
20-24, 26x17, 11x31, 36x27, 16-21, 27x16, 2329, 34x23, 18x27, schijfwinst.
In plaats van 43-38, kan wit ook 5. 42^38
doen. Hij heeft dan een kans dat zwart 5
21-26 speelt om een verzwakking (na 47-42)
of een opsluiting (na 41-37) van de witte
lange vleugel af te dwingen. Hierop heeft
wit gewacht en wint op bijzondere wijze een
schijf door (6. 33^29, 26x37; 7. 27-22, 18x27;
8. 29x7, 1x12; 9. 32x21, 16x27; 10. 41x21.
Zwart wint de schijf op 21 niet terug door
11-16 wegens 38-33, 16x27, 28-23, 19x28, 33x
31. Ook na 11-17, 21-16, 6-11, 16x18, 13x42,
48x37 blijft zwart een schijf achter.
Ons nieuwe probleem is gemaakt door ons
jeugdlid Reinier Gosselink.

Tijdens de Bidstond voor gewas en arbeid in
de Hervormde Kerk op woensdagavond j.l.
is opnieuw gestart met de bekende landelijke
aktie: Neem een gast aan tafel. Een aktie
Zwart
voor blijvende voedselverbe tering in de derde wereld; door landverdeling, landbouwonderwijs, landibouwprojekten, schoolmelkdienst enz.
Vele gezinnen hebben weer een spaarbusje
meegenomen. De busjes worden bfl de maaltijd op tafel gezet. Zo is er een gast aan tafel
bij. Het is de bedoeling de uitgereikte spaarkartonnetjes in te leveren tijdens de Dankdienst voor gewas en arbeid op de eerste
woensdag in november (woensdagavond 3
november).
Spaarkartonnetrjes (die gemakkelijk tot een
busje te vouwen zijn) en folders zfln ook a.s.
zondag verkrijgbaar bij de uitgangen van de
Hervormde dorpskerk. En ook ten huize van
wit
de familie Krajenbrink, Ruurloseweg 19,
Vorden.
Zwart 6 schijven op l 13 18 20 30 en 42 en

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (hutevrouwen)
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
Vifldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen In het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklulb De Ffluitertjes In De Voorde;
KinderWulb De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Maart:
13 Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
15 Modeshow Fa. Visser in zaal Hotel
Bakker
16 KPO, damesbeurs Enschede
16 NCVB In zaal Eskes
17 Herv. Vrouwengroep dorp
18 Vrouwenvereniging Wildenborch
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Jaarlijkse uitvoering Concordia in zaal
Smit te Vorden
20 Feestavond Kranenburgs Belang in zaal
Schoenaker
20 Stichting Jeugdsoclëteit Vorden, filmavond
27 Instuif Disco Buurtver. Delden, zaal
Leemreis
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk
28 Concert Kunst in de kamer, Christinalaan 12, Vorden
April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
9 Feestavond Jong Gelre afd. Warnsveld
in De Uitrusting te Eefde
10 Idem
12 KPO
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
14 Herv. Vrouwengroep dorp
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum
13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
19 Meubel- en taptjtahow Helmink
20 NCVB in zaal Eskee
28 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
14.30 uur

Mei:
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
18 NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokfluit en melodlkaolub, Jeugdcentrum
Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden
10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktivitelten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Bazar
De baizar die door de leerlingen van de zesde
klas van de openbare lagere school is georganiseerd is een succes geworden. Vele Vordenaren kwamen een kijkje nemen. De loterij
(beantwoordde eveneens aan de verwachtingen. In totaal heeft de bazar ƒ 575,— opgebracht. Dit geld komt ten goede aan het zeilschip De Eendracht.
Zij die verdere informaties over De Eendracht willen hebben kunnen zich in verbinding stellen met het Coördinatiecentrum
Biltserweg 33, Soestdgk (tel. 02155-10500).

twee guldens uit. Ho wees op de bloeiende
linden, die in 's hemels dauw van de allerzoetste honing stonden, waar bijenvolken af
en aan vlogen, want Berendoom had er tijdig drie korven bfl geplaatst, en hij sprak:
„Kijk tooh eens naar die linden! Ze geven
schaduw en koelte. Ze beschutten het rieten
dak voor de storm. Ze geven het beste hout
voor snij- en beeldhouwwerk. En de beste
honing! Ja, 't is zoals ik las in een Latijns
spreukenboek: „Ad omnia utilis" - tot alle
dingen nut."
„Twee gulden is eigenlijk weinig," antwoordde ik zacht. „Ja!" flapte hij er opgewekt uit:
„Ik zou oe zeker meer gegeven hebben
als ik niet even zeker wist dat tante Cornelia d'r oe nog twee gulden bflgaf. En dat boven kost en inwoning
!"
In de keuken kreeg ik een stapel boterhammen met naegelholt *). Ik at er smakelijk
van, er bleef geen kruimel over. Een kan met
koele melk, kelderkoud, stond er bij. Toen
we alleen waren, zei tante Cornelia: „Soms
ligt er onder het bord nog meer dan op het
bord."
Onder het bord lagen drie guldens. Ik bedankte haar uitvoerig. Toen ging ik naar
huis, via de kwekerfj. Berendoom stond bij
de zachte berken. Hij hield ze, met opgeheven vinger, het boekje van de Bétula pubesceng voor. Toen ik passeerde en groette
vroeg hij (langs z'n neus weg zoals dat toen
heette): „Het waren er zeker nog wel meer
dan twee, niet?"
Ik antwoordde opgewekt: „Zes boterhammen, Berendoom."
Over z'n schitterbrilletje heen keek hij me
aan. Hij zei: „Soms ligt er onder het bord
nog meer dan op het bord!" Hij lachte en besloot met de woorden: „Alla! Wfl zullen maar
aannemen dat je 't verdiend hebt. En tot de
volgende keer dan mar weer!"
(Uit: Bomend over bomen)

Stichting
Jeugdsociëteit
Zaterdagavond a.s. wordt in het Jeugdcentrum de komediefilm De bedrieger bedrogen
vertoond met in de hoofdrollen Louis de Funés en Yves Montand. Vergezeld door zijn
trouwe knecht Blaze, trekt de machtige Don
Salluste door Spanje om belasting te innen.
De Don steekt hierbij zeker de helft van het
geld in eigen zak.
Diep in zijn hart haat Blaze zijn meester
omdat hij altijd arme mensen plundert. Daar
Salluste een affaire heeft met de zuster van
de koning wordt hy verbannen. Blaze ziet nu
zijn kans schoon en volgt hem op al3 belastins»atvanger.
Als^Hlh meester dan ook plotseling terugkeerTleidt dit tot een reeks opzienbare maar
vooral lachwekkende gebeurtenissen, waardoor het hele hof op stelten staat. Enfin kijkt
u zelf maar zaterdagavond, er valt heel wat
te lachen.
Op J^^aasdag vertoont de Jeugdsociëteit de
nogjfbt eerder vertoonde en pas aangekochte film Magical Mystery Tour, waarvan men
in de O-sJiow van Theo Stokking een klein
gedeelte heeft gezien. Ook deze Beatlefilm
is zeker de moeite waard om gezien te worden, zo werd ons verteld.

Werkgroep Leefbaarheid Vorden
Ik herinner me de voorkeur van Berendoom,
de kweker. In de zomervakantie hielp ik op
de kwekerij, voor kost en inwoning en voor
een paar „Colijn-iharde" crisistijd-guldens,
bijna 3 weken lang, ook hele zaterdagen. Aan
het einde van zo'n werkvakantie vond er een
plechtige gebeurtenis plaats. Ik werd uitgenodigd mee te gaan naar de beste (voor-)
kamer van het huis, waar alleen hoog bezoek werd ontvangen, te weten: de dominee,
de dokter, de notaris en de directeur van de
Boerenleenbank. Daar stond het hoge notenhouten kabinet met het zonnemotief in
top, de notenhouten theekast (Engels); ingelijste geborduurde teksten, de foto van
H.M. de Koningin Wilhelmina en een plaat
met de brede weg naar de hel er op en de
smalle weg ten hemel. En op een kleine katheder lag de eeuwenoude Statenbijbel, met
op het schutblad de namen van voorgaande
geslachten: „Looft Hem als uw vaad'ren deden, eigent u Zijn liefde toe
", maar namen van vrouwen stonden er niet in! Ook
daaraan kun je merken, aldus tante Oornelia, - dat de Bijbel echt een mannenboek is!
Aan zulke opmerkingen van z'n echtgenote
ergerde Berendoom zioh, maar hij volstond
met zwijgend te wijizen naar een plant die in
de vensterbank stond. De plant heette:
„Vrouwentong".
Toen tante Cornelia naar haar keuken was
gegaan zei hij: ,,Neem toch plaats, Hendrik.
Wij moeten afrekenen." En als mannen-onder-elkaar vraag ik: wat zal 't wezen? Boerenjongens of pruimesap? Ik koos voor het
laatste en hijzelf nam een klein glaasje brandewijn, iets wat hij zich alleen bij bijzondere
gelegenheden permitteerde.
De boerenwoning met de beste kamer stond
aan de voorkant in de schaduw van drie
machtige geleide linden. En terwijl de zon
brandde op de akkers en op de oude schuren
waar wij gewerkt hadden, was deze kamer
koel en leefbaar, een oase in de woestijn van
lange dagen werken.
Hij nipte aan het kleine f raaibewerkte glaasje, zuchtte en zei, dat hij het geld ook niet
van de bomen kon schudden. En dat ik in het
begin wel blaren in de handen had gehad „maar de aanhouder wint en stiekum doorslaan dat velt de dikste boom, Hendrik." En:
„snoeien doet bloeien!"
En wordt nou niet als de hoge bomen in het
bos, die groeien zonder cultuur en orde en
enkel vruchten voortbrengen voor de dieren
van het veld. Maar weest veeleer een nederige appelboom, die spijs én drank voortbrengt voor de honger én voor de dorst.
Hfl opende het kabinet, f iemelde wat met de
koorden van een geldzakje en betaalde mij

Henri van Dorsten
*) Naegelholt - gedroogde, licht gerookte
runderham, een soort Ardenner.

Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti 2-Wilhelmina SSS 4 4—0.
Uitslagen afd. zondag: Schalkihaar-Vorden
O—1; Zelihem 2-Vorden 2 3—0; Vorden 3Warnsv. Boys 2 O—2; Vorden 5-Ratti 2 3—0;
SHE 4-Vorden 7 0—6.
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-IJselboys 1; SV Ratü 2 vrfl; SV Ratti 3-Sp. Dieren 2; SVRattt4 vrij.
Programma afd. zondag: Juventus-Vorden;
Vorden 2-WinterswiJk 2; Vorden 3-Be Quick
4; De Hoven 4-^Vorden 4; Dier. Boya 4-Vorden 5; Steenderen 5-Vorden 7.

Waterpolo
Uitslag (heren) Vorden-^De Rijn (Wageningen) 7—5. Dames: Vorden^WinterswiJk 3—O

Dammen
TWEEDE PLAATS VORDENSE DAMMERS BIJ GELD. KAMPIOENSCHAP
Het jeugdvijftal van de Vordense daniolüb
DCV is er niet in geslaagd om kampioen van
Gelderland te worden. De Vordenaren eindigden op de tweede plaats met 4 punten uit
drie wedstrijden. Kampioen werd DVH
(Huissen) met zes punten.

Volleybal
De standen in de volleybalcompetitie zijn als
volgt:
Heren eerste klasse Zutphen
Stand: Hansa 5 19—48; Hansa 3 18—46;
Hansa 6 17—39; Hansa 4 18—39; Wilhelmina 2 16—25; Voorst 118—19; WIK 2 16—18;
Bruvoc 2 16—17; Harfsen l 19—18; Dash l
17—15; Wilhelmina 3 18—4.
Dames eerste klasse Zutphen
Stand: Dash 2 18—45; DVC/Sparta l 20—
42; Valto l 20—38; Harfsen l 19—38; DVO
l 17—35; WIK l 17—32; Wilhelmina 3 20—
29; Hansa 3 20—28; Bruvoc 2 18—17; Wilhelmina 4 18—11; Wilhelmina 5 16—8; Hansa 4 18—7.
Dames tweede klasse Zutphen
Stand: DaSh 3 19—52; WIK 2 18—40; Valto
2 17—^39; DVO 2 18—37; Bruvoc 3 20—34;
Hansa 6 17—29; Hansa 5 18—23; Wilhelmina 6 20—20; Almen 17—18; Bruvoc 4 17—
17; Dash 4 18—15; Wilhelmina 7 19—15;
Valto 3 19—13.

HELIOS 1-SV BATTI l afd. zaterdag
9V Ratti reisde naar Deventer om daar aan
te treden tegen Helios. Op papier geen moeiIftke opgave. Maar dit pakte geheel anders
uit. SV Ratti moest het zonder doelman H.
Bbbink doen, omdat hfl pas voor enkele dagen geleden uit het ziekenhuis was ontslagen voor een keeloperatie. Zijn plaats nam
H. KI. Ikkink voortreffelijk in. J. Arendsen,
een ervaren eerste elftal-speler, was weer in
de gelederen op de reohtbuiten plaats. Hij
maakte het Helios erg moeilijk.
SV Ratti moest al vlug in de verdediging,
omdat Helios bleef jagen op het doel van S V
Ratti doch het hield het hoofd koel en wist
het gevaar goed te klaren. Maar na 20 min.
was het raak. Uit een duidelflk buitenspelpositie scoorde Helios l—0. De scheidsrechter die bepaald niet vlekkeloos floot keurde
't doelpunt goed. Twee minuten later maakte de scheidsrechter de fout goed. SV Ratti
mocht een strafschop nemen wegens hands
(een raadsel). P. Bielawski voltrok het vonnis: l—1. Deae stand bleef tot de rust gehandhaafd.
De tweede helft een heel ander spelbeeld.
Het was nu SV Ratti die het spel volkomen
beheerste, want Helios werd teruggedrongen en kwam nauwelijks meer op de helft
van SV Ratti. Hierdoor werd het spel ruwer en harder. Vele spelers van Ratti kregen
kansen om te scoren, maar het winnende
doelpunt bleef uit. De wedstrgd was het aankjjken nauwelijks waard. Maar SV Ratti
bleef met een enorme inzet op het doel van
Helios jagen, maar tegen een muur van 11
spelers was niet tegen te boksen. S V Ratti
moest de wedstrijd met 10 man uitspelen omdat W. Berenpas geblesseerd het veld moest
verlaten. Toch kan SV Ratti door dit gelfike
spel de vijfde plaats in de competitie behouden.
SV Ratti 2 bljjft nog steeds het kampioensdhap ruiken om van de CJV-ers 6 met 4—O
te winnen.
VERRASSENDE ZEGE VAN VORDEN
OP SCHALKHAAR 0—1

Juist op het moment dat Sohalkhaar zich opmaakte om de laatste reserves aan te spre-

Zaterdag 20 maart om 20
uur de film „De bedrieger bedrogen" met Louis
de Funés en Yves Montand; in 't Jeugdcentrum
Dames toermodel fietsen
met gebogen buis (ouderwetse oma-fiets) kompl.
met verlichting standaard
enz. rijklaar ƒ 288,- (zolang de voorraad strekt
voor die prijs).
Empo Husky meegroeifiets ƒ 190,Empo sport damesfietsen
met rechte of gebogen
buis (lage instap) reeds
vanaf ƒ 335,- kompleet.
Westa sportfietsen, in de
kleur groen en rood met
alles der an nu nog / 248,Gazelle sport populair
dames- en herenfietsen in
de kleuren zwart, bronsgroen, rood, groen ƒ 340,Gazelle trimsport met
roestvrijstalen velgen en
kogellagers, vanaf ƒ 563,met remnaaf.
Inruil van elk merk mogelijk.

FIETSENBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

ken, om in de laatste minuten toch nog een
zege te bewerkstelligen (een overwinning
zou immers promotie betekenen) sloeg Vorden genadeloos toe.
Op links kwam Jan Stegeman in het bezit
van de bal, hield het leer rustig bjj zich totdat op rechts Geert Heersink kwam aansprinten. Stegeman gaf een voorzet op maat
en doelman Frans Haman was vervolgens
volkomen kansloos bfl de inzet van Heersink
O—1. Dolle vreugde bfl de Vordenaren (zij
hebben n.I. nog steeds de mogelijkheid om
ook te promoveren) terwijl de gehele Schalkhaar aanhang droevig voor zich uitstaarde.
Het voor de zondagavond geplande feestje
moest voorlopig worden uitgesteld.
Vorden was overigens geenszins met de bedoeling naar Schalkhaar gekomen om te
winnen. Uit het gehele spelbeeld bleek dat de
„brigade" van Charley de Weerd uitermate
tevreden zou zijn met een gelijkspel. Schalk haar-trainer Koos Knoef waa deze ontmoeting natuurnjk flink gehandicapt door het
niet meespelen van Frans Tghaar, de man
die destqds in Vorden zo zijn stempel op de
wedstrijd drukte door het scoren van enkele
bgzonder fraaie treffers.
Vrijwel de gehele wedstrijd heeft de thuisclub gedomineerd. De Vordense defensie was
echter in uitstekende vorm en werd het soms
gevaarlijk in het strafschopgebied dan stond
doelman Tonny Meyer op de juiste plaats.
Want het was juist Meyer die deze middag
een formidabele wedstrijd speelde, waarbij
in één adem Ernst te Veldhuis moet worden
genoemd, terwjjl ook Wentink, Eggink, Stegeman en Stokkink steeds op tjjd ingrepen.
Veel sensatie viel er voor het talrqke publiek
in de eerste helft niet te beleven. De wedstrijd begon pas goed in de tweede helft en
dan in de tiende minuut toen doelman Meyer
een keihard schot van Gerard Koot fraai
stopte, ook een kogel van Fons Raats werd
uitstekend door de Vordense goalie tot corner verwerkt.
Aan de andere kant kon doelman Frans Haman zich bepalen tot wandelingen ver buiten
zfln strafschopgefbied. Toch moesten de
Sohalkhaar spelers defensief attent bljjven,
want de counters van Vorden hielden beslist
gevaar in. Heersink en Vlogman misten het
doel op een haar. Naarmate de strfld vorderde begon de thuisclub steeds nerveuser te
spelen, terwjjl juist Vorden het hoofd zeer

Te koop gevraagd: trottoirtegels plm. 250 stuks.
G. Stokkink, De Boonk
33 te Vorden

HANOMAG
diesel
bestelwagen
met zijruiten
Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12,
telefoon 05752-1404
NOLAN INTEGRAALHELMEN
alle maten en kleuren
slechts ƒ 89,90.
Tevens nieuwe overjarige
brommers, Puch maxi,
Puch 4 versnellingen en
Kreidler
Fa J. Th. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo
De krant kunt u niet missen, geen dag!
U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE

Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense danwereniging DCV werden de
volgende wedstrflden gespeeld: WiersmaSloetjes l—1; Breuker-Nflenhuis O—2;
ScheffernWentink 2—0; Heuvink-Slütter
O—2; KI. Kranenbarg-Oimmendaal l—1;
Esselink-Ruessink O—2; Wansink-Wentink
O—2; Hoenink-Scheffer 2—0; MasselinkReuver 2—0.

Op vrijdagavond 19 maart zullen in manege
't Ruiterkamp in Bathmen de finales plaatsvinden van de wintercompetitie seizoen '75'76. Op het vierde indoortoernooi, dat door de
touwtrekvereniging Bathmen wordt georganiseerd zal er in alle klassen (720 kg, 640A,
640B en jeugd) „zwaar geschutèè in stelling
worden gebracht.
Noordijk zal het succes uit de wintercompetitie van 1974-'75 zeker niet kunnen herhalen omdat de puntenaohterstand op de rivalen te groot is. De meeste kansen heeft Bekveld dat zelfs op het sterke Eibergen zes
punten is uitgelopen. Buurse en EHTC zullen voor de titeldrager geen onoverkomelijke
problemen scheppen.
In de 640 A-klasse is Noordijk wel favoriet
en zal het uit Holten komende OKIA (Onze
Kracht Is Achteruit) ondanks winst op
Noofdtyk deze ploeg niet van de wintertitel
af kunnen houden. Wel kunnen Bekveld en
Bussloo misschien nog de tweede plaats pakken. ViosHBisons, Beltrum en Oosterwyk zfln
aan elkaar gewaagd en het debuterende Octopus zal niet zonder punten de verre reis
naar Nieuwveen terug behoeven te maken.
De Groenlose Lidobar-ploeg evenals het
RAF-teaon uit Mönchen-Gladbach (W.-Dld.)
bleven de zwakke broeders.

B. HiddinknH. Aalderink 0—2; A. GrefhorstR. Bruinsma 2—O; G. Memelink-A. Berends
2—0; H. Teerink-E. Bruinsma l—1; E. Postma-G. Memelink 2—O; A. Berends-B. Hiddink O—2; H. Teerink-R. Bruinsma l—1; G.
Memelink-tH. Teerink O—2; E. Postma-1.
Bruinsma 2—0; J. van Burk-C. Ridder 2—
0; G. Brummelman^R. Reuver 2—0; E.
Brurnmelman-D. Hoekman 2—0; L. Eykel-

Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken

laten zien wat touwtrekken is. Het zal hen
niet lukken om de a.s. kampioen Eibergen l
van de troon te stoten, daarvoor is de voorsprong te groot.
Vorden en Sportzicht uit Aalsmeer zfln ook
gegadigden voor de tweede plaats zodat het
hier kan spannen. Verder trekken nog mee
de teams van Eibergen 2, EHTC, Bussloo B
en DVO 1.
Bjj de jeugd is nog steeds niet beslist wie het
sterkste is. Beurtelings namen Eibergen of
Oosterwtjk uit Zelhem de kop in de voorgaande toernooien. Het puntenverschil is
maar gering (drie), maar voorlopig heeft
Eibergen de beste kansen en kunnen de andere deelnemers als DVO, Bekveld en EHTC
eventueel voor een verrassing zorgen.
Na drie toernooien is de stand in de wintercompetitie van de Nederlandse Touwtrekkers Bond aüs volgt:
720 kg: 1. Bekveld Hengelo Gld. 33 p.; 2.
Eibergen 27 p.; 3. Noordflk 12 p.; 4. Buurse
9 p.; 5. EHTC 3 p.
640A: 1. Noordijk 56 p.; 2. Okia Holten 46 p.;
3. Bekveld 42 p.; 4. Bussloo Voorst 36 p.; 5.
Vios^Bisons Beltrum 33 p.; 6. Oosterwflk
Zelhem 24 p.; 7. Octopus Nieuwveen 15 p.;
8. Lidobar Groenlo en RAF Mönchen-Gladbach elk drie punten.
640B: 1. Eibergen l 60 p.; 2. Vorden 45 p.; 3.
Bathmen 44 p.; 4. Sportzicht Aalsmeer 37 p.;
5. Eibergen 2 24 p.; 6. EHTC 15 p.; 7. Bussloo B 3 p.; 8. DVO l p.
Jeugd: 1. Eibergen 33 p.; 2. Oosterwtyk 30 p.;
3. DVO 12 p.; 4. Bekveld 9 p.; 5. EHTC 6 p.

Adverteren
doet verkopen

Bathmen zal proberen in de 640 kg klasse
hoge ogen te gooien om het eigen publiek te

KIJK AVOND
a.s. woensdag 24 maart
's avonds van 7 tot 9 uur

in de n.odekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden
NAAR:

U kunt kennismaken met de nieuwe

Wapen en Sporthandel

voorjpars-kollekties van 1976
steedf

Zutphenseweg

en .

ioeltrtffendl

—

. e r is bizonder veel modenieuws

Vorden

Heren! Voor U!
KOSTUUMS
nieuwe dessins, nieuwe modelering
in gabardine, tweeds en blazerkostuums

PANTALONS

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Touwtrekken

E. Postma-A. Grefhorst 2—0; E. BruinsmaA. Abbink O—2; A. Graaskamp^R. Bruinsma
1—1; C. van Oel-G. Memelink 2—0; A. Abbink-B. Hiddink 2—0; A. Graaskamp-E.
Bruinsma 2—0; R. Bruinsma-A. Abbink O—
2; E. Postma-B. Hiddink 0—2; R. GosselinkJ. Oltvoort l—1; H. Graaskamp-G. Gosselink l—1; H. Vreeman-N, de Klerk O—2; A.
Pleflter-E. Brummelman O—2; T. Gille-C.
Ridder 0-^-2; G. Brummelman-A. Peflter 2—
0; G. Brummelman^A. van Laren O—2; E.
Brummelman-C. Ridder O—2; C. Ridder-A.
van Laren 2—0; L. Eykelkamp-N. de Klerk
O—-2; C. Ridder-G. Brummelman 2—0; A. v.
Laren-A. Plejjter 2—0; N. de Klerk-E. Brummelman 2—0; G. Brummelman-L. Eykelkamp 2—0; A. Pleflter-N. de Klerk O—2; A.
van Laren-E. Brummelman O—2.

Voor

Te koop:

kamp-A. Pteflter O—2; T. van SnellenbergC. Ridder 2—0; P. van Burk-E. Brummelman 2—0; C. Ridder-A, van Laren O—2; A.
van Laren-D. Hoekman 2—O; T. van Snellenberg-M. Hartman 2—0; A. van Laren-G.
Brummelman 2—0; E. Brummelman-L.
Eykelkamp 2—0; M. Hartman-J. Kraayenbrink l—il; R. Gosselink-P. Steenbreker 2-0.
Masselink-Oukes l—1; Grotenhuis-KI. Kranenbarg 2—O; Heuvink-Breuker 2—0; Scheffer^Boudri O—2; Ruessink-Hulshof l—1;
Wansink-Esselink 2—0; Hoenink-Rossel l—
1; Nflenhuis-Wiersma l—1; Reuver-Wentink 1—4.

koel hield. Toen vriend en vijand (dit laatste
dan tussen haakjes want het was een zeer
sportieve wedstrijd) zich al zo'n beetje met
een gelijkspel hadden verzoend, volgde dan
in blessuretjjd het luid (door de talrijke Vorden-aanhang) bejubelde doelpunt. Het betekende tevens voor Schalkhaar de eerste nederlaag in deze competitie.

voor elk wat wils vanaf ƒ 49,50

Informatie over de

Persoonlijk advies in

japonnen

herenkostuums

U past de

De verscheidenheid in

mantels

pantalons

U bekijkt de

Kom kijken naar de

rokken en blouses

regenjas of jack

U vergelijkt de

De persoonlijke plus in

bonneterie

herenbonneterie

KOLBERTS
in tweed en kamgarens, nieuwste
kleuren vanaf ƒ 98,—

EEN VOORJAARSATTENTIE

MODEHUIS

STAAT
GRATIS VOOR U KLAAR!

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334
een geheel nieuwe aangepaste
kollektie bij

Tot a.s. woensdagavond

van 7 tot 9 uur

MODECENTRUM

Teunissen - Ruurlo
Koala horo-shirt
met uw eigen sterrebeeld

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

in moderne kleuren 12.95

adidas

DAN

Streep T-shirt
moderne kleuren

10,90

tcKÜel CA modo

verzorgt het Nederlands
Elftal

BE

N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Wapen- en Sporthandel

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

/choolclermcin
ds

doeltrtffmdt

Zutphenseweg

Vorden

Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

vivo

Smidsstraat 2
Vorden

SUPERMARKT
het beste vlees inkopen
en vakkundig afleveren

Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN
Het is zeker en gewis, Jansen is uw vlees- en vleeswarenspecialist!!!

Donderdag:
Vrijdag:

Zaterdag:
De gehele
week:

Woensdag:

Wien. snitzeis

3 stuks

Verse worst

500 gram

Sukadelappen
Varkenslappen
Riblappen
Ossestaart
Bitterballen
Frikandellen
Gehakt

298
349
648
598
598
275
79
129
250
450

500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
10 stuks
3 stuks
500 gram
1000 gram

KALFSGEHAKT
150 gram
ALLES UIT EIGEN

ROLLADE

WORSTMAKERIJ

10

° 9ram
CHAMPIGNON-PATE
100 gram

Dinsdag:
LEVER
100 gram

per krop
nu voor

LOMBARTS CALVILLE
2 kilo

zolang de voorraad strekt

Voor de mensen die het nog niet weten: wij hebben driemaaldaags ovenvers brood van de Warme Bakker Ha rtman in onze broodb<£fek

11Q
W

Maandag:
BOTERHAMWORST
150 gram

HANDAPPELS

UIT ONZE BROODBOETIEK

19Q
IfcV

GOLDEN DELICIOUS
2 kilo

<

LAXTON SUPERBE
2 kilo

JONATHAN
2 kilo
4t

'

GOUDREINETTEN
2 kilo

Maandag en dinsdag:

VAN ONZE BANKETBAKKER
Roomboterwafels
Tompoezen
Hazelnootstam

nu voor
5 stuks

,
nu voor

198
225
318

vers uit het vat
500 gram

Zuurkool
Woensdag: 9

Worteltjes

500 gram

A AOnADDPI Q
MMriUMr
Cl.0

NIET

GOEDKOOP, MAAR BIJ ONS NOG
STEEDS VOOR DE LAAGSTE PRIJS

Let op! Let op! KIJK UIT NAAR ONZE FOLDER

Let op! Let op!

Volgende week met extra aktie

PAREIN FOURREE van. of choc.
van 169 voor
HOORN SINASSTENGELS
200 gram van 196 voor

Vivo koffie

Jif groot

PEPSI COLA
1/ liter, van 131 voor maar

Andy gezins

aardbeien
van 220 voor
REMIA DEX
nu 2 pakjes voor slechts
EUROMA WITTE PEPER
50 gram van 148 voor
VIVO RIJST
500 gram van 129 voor

UNOX TOMATENSOEP
4 bordenblik van 135 voor slechts
ALL koffers
van 845 voor

van 75 voor

BONTKRACHT koffers
van 795 voor slechts

Lux afwas

VIVO TOILET FRIS
van 175 voor

van 205 voor slechts
HONIG MACARONI
500 gram van 136 voor
COLGATE TANDPASTA
2 reuze tubes van 530 voor

Hero confiture

en Johnson citro pledge
van 445 per spuitbus voor maar

van 305 voor

Vim met glorax
VIVO APPELSAP
0,6 liter, per fles van 75 voor

Blijf opletten!

Pledge spuitbus

van 400 voor

VIVO EUROPILS
0,5 liter, krat a 12 fl. nu

Let op! Let op!

ZWARTE KIP ADVOKAAT
van 595 voor
SLIPVAST DAMESVERBAND
geen 365, geen 339 maar bij ons
DIAMANT VET
van 82 voor

Duyvis Slaolie

Fambro shampoo
naturel of crème
van 244 per flacon voor slechts
FRISO BLOEM
1/1 kg van 140 voor slechts
KOKOS KRANSEN
van 152 voor
Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 21 maart 1976

van 325 min 20 cent korting
voor 305 bij ons deze week voor

Te koop: een dragende
MRIJ-vaars 25 maart a.d.
telling. A. G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden 's avonds na 5 uur

JAN NIJENHUIS
en
MARIETJE TEN HAVE

EEN AVONDJE UIT?

uitvoering

trouwen op woensdag 24 maart 1976
om 14.00 uur ten gemeentehuis te
Hengelo Gld., terwijl de huwelijksinzegening zal plaatsvinden om 14.30
uur in de kapel van de Vrijz. Herv. te
Hengelo Gld., door de weieerwaarde
heer ds. D. A. Brinkerink.

Te koop: nieuwmelkte
vaars, roodbont met
19 liter melk per dag.
Tevens ruim 2 ha voordroogkuil. J. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8
Vorden, telefoon 1324

van

CONCORDIA

Beide te
kombineren
met passende
pantalon,
die u te kust en
te keur bij ons
vindt

Zaterdag 20 maart a.s. aanvang
19.30 uur in zaal Smit.
O.a. optreden leerlingen, huldiging
jubilarissen.

Receptie van 15.45 tot 17.15 uur in
zaal Concordia te Hengelo Gld.
Toekomstig adres:
Prins Bernhardweg 9, Vorden

Te koop: drachtige rood
bonte vaars aan de telling
H. W. Gal, Enzerinckweg 4, na 5 uur

In de eerste plaats een tweed kolbert in een moderne opvatting
Daarnaast een uni blazer in aktuele stijl en kleuren.

muziekver. en drumband

maart 1976
Vorden, Wilhelminalaan 2
Hengelo Gld., Maanstraat 2

Te koop: Groot Yorks
B+ beren. D. Lettink
Lieferinkweg l, Vorden
telefoon 05753-1526

modieus combineren
is een kunst
Bij ons kunt u die kunst afkijken.

Dan naar de jaarlijkse

Na de pauze optreden van het bekende 18 man sterke amusementsshow- en dansorkest
DE HOOIPLUKKERS
U bent van harte welkom

Te koop: herenrijwiel.
Assink, Vordensebosweg
7 te Vorden

Op 26 maart a.s. zullen

Te koop of te huur gevr.
door part.: woning event.
met garage in Vorden.
Tel. 02150-50941
Te koop: een in zeer goede staat verkerende
Lembke paardewendploeg
2 weidepompen en een
veedrinkbak bij H. Meulenbrugge, Wiersserbroekweg 12 te Vorden
Zaterdag 20 maart om 20
uur de film „De bedrieger bedrogen" met Louis
de Funés en Yves Montand; in 't Jeugdcentrum
Te koop: 750 pak hooi a
18 kilo per pak h:dr.
Briefjes inleveren bij H.
Eggink, Hoetinkhof 8 te
Vorden voor a.s. zaterdag
20 maart. Contant.
Inlichtingen H. R. H. Eggink, Emmeloord, NOP
tel. 05270-2701
Te koop: aanhangwagen
voor achter de auto, in
prima staat. Prijs n.o.t.k.
Norde, Ruurloseweg 48
telefoon 1622

GERRIT KLEIN ZESSINK

en

Neem de oudste !

BETSY BUUNK

Neem de beste voor

hun woning aan de Heurne 3 te Hengelo (Gld.) als man en vrouw betreden.

chemisch

Maar eerst wordt hun huwelijk voltrokken in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld). om 14.00 uur.

reinigen

Hengelo (Gld.) Wichmondseweg 16
Vorden, Almenseweg 2

,De Achterste Molen'

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in
zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

Depots:
Fa Aartsen, Stationsstraat 12
H. J. Bennink, Molenweg 11
Lubbers, Het Wiemelink 15

BROOD
een maal apart
en ...

BAKKERIJ

VAN

Mevr. Mombarg, Kranenburg

tcHtiel en mode

iedere dinsdag ons

/chooIcJermcin

Service Station

ASSELT

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

in Vorden, Wichmond, Baak
telefoon 05780-2290

KIJK-AVOND
a.s. woensdag 24 maart
's avonds van 7 tot 9 uur
NIEUWE KOLLEKTIES

UIT EIGEN 0BRIEK
zeer zware eiken riddertafels,
kruispoottafels, ronde kolomtafels
ronde lage tafels, eiken vitrinekasten 4-deurs 2 laden boven glasdeuxaz, eiken broodkasten 4-deurs
2 n^Jn. Op bestelling andere modellen.

RIJNHOUT BEWERKING B.V.

met zeer interessante aanbiedingen

te kust en te keur.
Verrassend veel keus in

Bezoek vrijblijvend onze toonkamer.

BIJENHOF s

Meubelen

VOORJAARSSCHOENEN

vlotte, modieuze schoenen,
die hun tijd vooruit zijn

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216
na 5 uur 1617

Dorpsstraat 4

Vorden

Er kunnen nog enkele jonge, niet
meer leerplichtige

VOORJAARSKOLLEKTIES

Gordijnstoffen

medewerkers
geplaatst worden.

met kleurrijke sfeergevers

Voor partikuliere verkoop hebben we geregeld bundeltjes eiken afvalhout in voorraad

DE VELE, ZEER VELE SOORTEN

Tapijten

Wilt u er meer van weten, bezoekt dan de
openbare vergadering van de AR statencentrale Zutphen op a.s. maandag 22 maart half
acht in de Geref. kerk, Wilhelminalaan te
Zutphen.
Spreker: Mr. W. Aantjes, fraktievoorzitter
van de AR Tweede Kamerfraktie

gratis 116 kleurrijke pagina's tapijtinformatie
VOOR GOEDE WONINGINRICHTING

Voor uw

Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. 1770

Tot a.s. woensdagavond
van 7 tot 9 uur

vanaf heden:
's avonds vanaf 19.00-02.00 uur
Zaterdags en zondags
vanaf 14.00-02.00 uur

WERKSCHOENEN

REKLAME
Vrijdag en zaterdag:

in hoog en laag
met sterke rubberzooi

APPELTAARTJE
MET SLAGROOM

prijs slechts

COCOSMACRONEN

f27,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: ZWANEHALZEN
BORRELHAPJES
klaar om mee te nemen

DINSDAGS GESLOTEN

Geheel nieuw:

Yamaha
Trial-brommers
bijzonder sportief model.
Uit voorraad leverbaar

J. Th. Slotboom

Kleftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

Elektra, cv., gas-, water-,
sanitair-, lood- en zlnkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden
Installatiebedrijf

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280
Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

Opgericht:

Makelaarskantoor
Van Heeckeren
aan- en verkoop onroerende
goederen - taxaties
onroerende goederen
Ruurlo, B la
telefoon 05735-2385 en 18.00 uur 085-135117

