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Stuwdam
in de Donau

Grootste krachtcentrale

van Europa

Zuid-Slavisohe en Roemeense ingenieurs
werken op het ogenblik aan de laatste fase

vaneen plan om een van de grootste kracht-

centrales van Europa te bouwen inde
. Ijze-

ren Poort” inde Donau.

Een hiermee samenhangend project zal de

scheepvaart op dit 100 km. lange smalie

gedeelte van de rivier verbeteren. Zowel

meer als grotere schepen zullen de doortocht

dan sneller kunnen maken.

Volgens de Zuid-Slaven zal de uitvoering

van deze plannen een bedrag van 370 mil-

joen dollar vergen overeen tijdsverloop van

6 a 10 jaar. De dam wordt 1200 meter breed

en ongeveer 50 meter hoog. Achter de dam

zal zich een stuwmeer van 112 bij 2 kilome-

ter uitstrekken. Dit meer reikt dan tot een

paar kilometer van Belgrado.
Inde dam zullen 2 hydro-elektrische cen-

trales worden gebouwd 1, één aan de Roe-

meense en één aan de Zu.id-Slav 1sch.e oever.

Samen zu’len deze centrales jaarlijks 10 mil-

jard goedkope energie leveren.

Vermogen

verzwegen
f 10.000 boete

De officier van justitie bij de rechtbank

in Breda heeft een boete van ƒ 10.000,— ge-

ëist tegen de elektricien C. de K. uit Made

wegens belastingontduiking. Verdachte had

zijn inkomen over 1958 ƒ 1600,— te laag op-

gegeven. Bij het onderzoek, dat toen volgde,
werd vastgesteld, dat hij een vermogen van

ƒ 112.000,— niet had aangegeven voor de

vermogensbelasting.

Valkuilen bij
Berlijnse muur

Na de vlucht per pantserauto van de

20-jarige automonteur Wolfgang Engel
naar West-Berlijn, zijn communistische

„Arbeitskomanando’s” aan de oostelijke
kant van de Ullbridhtmuur begonnen
met het graven van diepe geulen, die

hier en daar een breedte van acht me-

ter schijnen te krijgen.

Deze „vallen” zijn bedoeld om ver-

dere ontvluchtingen met gepantserde
voertuigen te verhinderen.

Op vele plaatsen wordt de muur nog

versterkt of gerestaureerd.

Aan de sectoren-grenspost, die is be-

stemd voor burgers der Bondsrepubliek
buitenlanders moeten overeen an-

dere grenspost en burgers van West-

Berlijn mogen helemaal niet naar de

communistische sector van de stad

zijn sinds korte tijd lage karretjes ge-

posteerd. Daarop zijn —r horizontaal

spiegels en grote schijnwerpers

gemonteerd.

12.000

buitenlandse

arbeiders
Op 30 november jl. waren er dn ons

land bijna 12.00 buitenlandse arbeids-

krachten. Daarvan waren er 291 Griek-

se mannen en 65 Griekse vrouwen,

6146 Italiaanse mannen en 583 Italiaan-

se vrouwen, 259 Joegoslaven en 53 Joe-

goslavische vrouwen, 130 Portugezen

en 22 Portugese vrouwen, 3814 Span-

jaarden en 180 Spaanse vrouwen en

ten slotte 204 Turken en 4 Turkse

vrouwen.

Dit blijkt uiteen uitvoerig antwoord,
dat de minister van Maatschappelijk
Werk, mej. dr. Marga A. M. Klompé
gegeven heeft op vragen van het Twee-

de Kamerlid drs. G. M. ,Nederhorst
(P.v.d.A.).

Er zijn thans zeven particuliere in-

stellingen, die zich bezighouden met

de maatschappelijke begeleiding van

buitenlandse werknemers en die daar-

toe uitsluitend voor deze arbeid be-

schikbare maatschappelijke werkers in

dienst helbben.

Bi'onchï letten
Hoestdrank in tabletvorm.9sct

Prinses Beatrix biljartte in New York,

Maandag heeft H.K.H. Prinses Beatrix in New York een bezoek gebracht aan een centrum van de Stichting Neder-

land ter Zee, een ontmoetingscentrum voor Nederlands zeevarenden.

Foto: samen met een opvarende van de „Nieuw Amsterdam” beproeft Prinses Beatrix hier het biljart.

Ook Nederland gaat ruimte

onderzoeken
Deelname aan Europees ruimteplan

Nederland zal één van de tien part-

ners worden inde „Europese Orga-

nisatie voor Ruimï/e-Onderzoek”.

Het parlement heeft nu officieel de

regering toestemming gegeven het

desbetreffende internationale ver-

drag te ondertekenen. „ESRO”

zoals de organisatie naar haar

(Engelse) beginletters wordt ge-

noemd werd in juni ivan het vo-

rig jaar eigenlijk al in het leven

geroepen, toen in Parijs een con-

ventie werd opgestjeld door de

„Voorbereidende Commissie voor

het Europese Ruimte Onderzoek”.

Deze Commissie zelf was in 1960

opgericht en had tot taak gekregen

een voorlopig werkprogramma op

te stellen en alle mogelijkheden

vaneen eigen Europees ruimte-

onderzoek te bekijken. De leden

van deze voorbereidende Commis-

sie waren België, Denemarken,

Frankrijk, Duitsland, Italië, NE-

DERLAND, Spanje, Zweden, Zwit-

serland, Engeland, Oostenrijk en

Noorwegen. Het is nog niet ze-

ker of dit dozijn ook geheel zal

deelnemen in „ESRO”. Oostenrijk

en Noorwegen hebben namelijk de

convenfjie in Parijs niet onderte-

kend.

De organisatie voor Ruimte-Onder-

zoek die zal worden gefinancierd
door de diverse regeringen zal di-

rect met het werk beginnen als alle

landen de oprichtingsacte hebben be-

krachtigd. Dit zal zeer spoedig gebeu-
ren. Talrijke voorbereidingen voor het

practisohe werk zijn al achter de rug.

Het programma is klaar. Allereerst zal

men zo snel mogelijk een aantal we-

tenschappelijke stations bouiwen, die

de kernen van de organisatie moeten

worden. De plannen voorzien inde

bouw vaneen laboratorium' in Italië,
een groot technisch centrum in Delft,
een centrum voor het verzamelen van

gegevens in Darmstadt en tenslotte een

(basis voor de lancering van raketten bij
het Zweedse plaatsje Kiruna, dat een

honderd kilometer binnen de Poolsir-

kel ligt.

Wetenschappelijke doelstellingen

De Europese landen zijn zich er van

bewust, dat zij geen kans hebben als

derde partij mee te draaien inde ruim-

tewedloop tussen Amerika en Rusland.

De doelstellingen van ESRO zijn puur

wetenschappelijk. Lanceringen van bij-
voorbeeld bemande kunstmanen staan

niet op het lijstje. Zelfs met de ont-

wikkeling van raketten zal ESRO zich

niet bezighouden. Europa zal op dit ter-

rein echter niet helemaal werkloos

(blijven. België, Frankrijk, de Bonds-

republiek, NEDERLAND en Engeland
hebben besloten een speciaal instituut

pp te richten voor de ontwikkeling en

.constructie van raketten.

Het wetenschappelijke karakter

van de nieuwe Europese ruimte-

vaartorganisatie komt duidelijk |ü»t
uitdrukking inde plannen, zoals

deze tot nu bekend zijn gemaakt.
De eerste drie jaren zal (men alleen

raketten afvuren, die géén baan om

de aarde zullen beschrijven. Ge-

middeld zo’n 65 jier jaar zullen er

worden afgevuurd voor onderzoek

van de bovenste luchtlagen en de

ultra-violette straling van de zon.

In het vierde jaar zullen de eerste

twee, nog betrekkelijke kleine,
aardsatellieten worden gelanceerd.
De kunstmanen zullen zo’n 200 kg
wegen. Mogelijk zal men in deze

periode ook instrumenten in het

heelal brengen voor onderzoek

van het zonnestelsel.

De meest spectaculaire projecten
staan op het programma voor 'het zesde

jaar. Er zal dan een zeer zware kunst-

maan worden gelanceerd, met aan

lboord een observatorium, waarmee

sterren en planeten kunnen worden be-

studeerd. Tezelfdertijd wil ESRO een

maansatelliet lanceren. Deze plannen
vragen veel deskundigheid en techni-

sche nauwgezetheid. De lanceringssche-
ma’s zullen worden uitgewerfct door

het technisch centrum, dat in Delft

wordt inigericht. Achthonderd tot ne-

genhonderd technici en geleerden zul-

len in Delft komen te werken. De top-
mensen krijgen een diplomatieke sta-

tus.

De kosten
De kosten van deze Europese ruim-

teprojecten zijn niet gering. Voorlopig
schat men voor de eerste drie jaren 380

miljoen (nieuwe) Franse francs nodig
(te hebben, voor de tweede driejarenpe-
riode zal zeshonderd miljoen nodig zijn,
voor de volgende twee jaren 520 mil-

joen francs. De deelnemende landen

zullen inde kosten bijdragen naar het
nationale inkomen. Volgens de bere-

keningen zou Nederland 4,04 procent
(van de totale kosten moeten financie-

ren.

Erhard zal Adenauer opvolgen
Adenauer zegt steun toe

Het staat thans wel vasi dat prof.
Ludwig Erhard de opvolger zal
worden van de Westduitse bonds-

kanselier dr. Konrad Adenauer.
Na de duidelijke uitslag van de

stemming inde CDU-CSU fractie

(159-47) heeft Adenauer verklaard

dat hij bereid is met Erharti samen

te werken.

Met een gevoel van enorme opluch-
ting heeft de CDU/CSU-fractie zich

dus aangesloten bij de aanbeveling van

het fractiebestuur, onmiddellijk een

kanselierskandidaat aan te wijzen om

daarmee een eind te maken aan de on-

zekerheid onder de kiezers over de

(persoon van de toekomstige regerings-
Whef der Bondsrepubliek.

De keuze van de CDU/CSU werd di-

rect ter kennis gebracht van de Libera-

le Vrije Democratische Partij, die tot

de regeringscoalitie behoort en reeds te

kennen heeft gegeven met Erhard sa-

jmien te willen werken.

225 Bondsdagleden der CDU/CSU
waren inde grote zittingszaal aanwe-

zig, toen de fractiechef, dr. von Bren-

itano, verslag uitbraclht van de bestuurs-

vergadering van maandag, waarop
werd besloten om orpniddellijk een

kandidaat voor het kanseiierschap aan

te wijzen.

Geheime stemming

Daarop had de geheime stemming
plaats. Dr. Adenauer volgde die met

duidelijker ergernis op zijn gezicht. De

telling der stemmen bracht het resul-

taat, dat algemeen al was verwacht:

159 der aanwezige parlementariërs (70

procent) had op prof. Erhard gestemd.
67 hadden hun stem tegen hem uitge-

foracht en 19 liet het blijkbaar koud of

hij kanselier werd of niet.

Onafhankelijk van de door hen uitge-
ibrachte stemmen ‘brachten de CDU/
CSUnparlementariërs na afloop der

stemming tot uitdrukking, dat de frac-

tie thans als één man achter de kan-

selierskandidaat zal gaan staan, zodat

niet het gevaar kan optreden, dat bij
stemming inde Bondsdag begin ok-

tober waarschijnlijk prof. Erhard
toch niet voldoende stemmen krijgt om

Bondskanselier te worden.

Erhard (links) ineen vrolijk, gesprek met minister van buitenlandse zaken

Gerhard Schroeder voor de aanvang van de vergadering in Bonn.

Thans 1.369.148

t.v.-toestellen

Op 1 april waren bij de dienst luis-

ter- en kijkgelden van de PTT

4.369.148 televisietoestellen aangegeven

tegen 1.338.982 per 1 maart (t/m 18

april 1.392.632).
’

In het eerste kwartaal van 1963 zijn
93.989 televisietoestellen aangegeven,

hetgeen hoger is, dan ooit in enig eer-

ste kwartaal. In het eerste kwartaal

van 1962 werden 82.4)53 t.v.-toestellen

aangegeven.

Er waren op 1 april 2.616.110 gere-

gistreerde radio-ontvanigtoestellen te-

gen 2.611.626 op 1 maart.

Het aantal aansluitingen op de draad-

omroep bedroeg per 1 april 1 466.488 te-

gen 466.999 op 1 maart.

Stakingsdreiging in

Duitse metaalindustrie

Als er niet inde laatste minuut een

oplossing gevonden wordt, zullen

maandag de rond 500.000 metaalarbei-

ders van de Zuidduitse deelstaat Ba-

Iden-Wurttemlberg in staking gaan

De leiding van het metaalvafcverbond

'besloot hiertoe gisteren na twee uur be-

| raadslagen in Frankfort. Men liet ech-

èter uitdru&këlijk de bereidheid open
tot nieuwe onderhandelingen met de

(werkgevers, „ook al. was he t midden

inde nadht”. Dp arbeiders eisen 8 pet.
loonsverhoging; de werkgevers willen

niet verder dan 5 pet. gaan.

In andere Westduitse deelstaten

heerst eveneens onrust inde metaal-

industrie. In Noordrijnland-Westfalen
fetemimen vandaag de ruim 725.000 me-

taalarbeiders, of zij al dan niet bereid

zijn voor hun looneisen in staking te

Igaan.

Overval in

juwelierszaak
BUIT DRIEKWART MILJOEN

GULDEN

Twee mannen hebben gisteren een

overval geipleegd ineen luxe juweliers-
zaak in Cannes. Zij verdwenen met een

buit van naar schatting een miljoeu
franken (f 750.000).

De bandieten stapten de winkel bin-

nen en bedreigden met hun revolvers

de juwelier, Stepthan Sahakian en en-

kele verkoopsters.
Snel haalden zij de juwelen uit de vi-

trines en verdwenen ineen gereed-
staande auto. Enkele omstanders

trachtten de auto te achtervolgen, maar

toen de bandieten enkele kogeis in hun

richting afvuurden, gaven zij hun po-

ging op.

In Nice hadden juwelendieven min-

der succes. Op het moment, dat zij hun

pistolen op de juwelier Edouard Bet-

tettini richtten, zette deze zijn alarm-

installatie, een eigen vinding, in wer-

king.
Er ratelde een zwaar metalen roos-

ter naar beneden, waardoor de kost-

baarheden aan het oog onttrokken

werden, er gingen sirenes loeien en fo-

tolamipen flitsten op. De bandieten ko-

zen eieren voor hun geld en verdwe-

nen, maar niet voordat zij enkele vuur-

stoten met een machinegeweer afgege-
ven hadden.

Vier jaar rijverbod
NA ONGELUK MET VIER DODEN

De rechtbank te Arnhem heeft de

33-jarige koopman J. T. uit Nijmegen
veroordeeld tot vier maanden gevan-

genisstraf en vier jaar ontzegging van

de rijbevoegdheid.
Verdachte was op 29 april van het

vorige jaar ondanks mist en het 50 km-

gabod met 120 kim door Mook geredén.
Ineen bocht reed de wagen tegen een

lboom. Zijn 25-jarige vrouw, een 18-

jarige schoonzuster, diens 37-jarige
man en een 24-jarige broer kwamen

hierbij om het leven. Zelf werd hij ern-

stig gewond. Het gezelschap had enkele

café’s bezocht en ging na middernacht

ja een oude Chevrolet nag een eindje
roeren.

Mij. Tuinbouw en

Plantkunde

bestaat 90 jaar
De Kon. Ned. Maatschappij voor Tuin-

bouw en Plantkunde bestaat 90 jaar. Dit feit

zal zonder feestelijkheden herdacht worden

tijdens een algemene vergadering die op 24

april in hotel Krasnapolsky in Amste dam

wordt gehouden.

De maatschappij, waarvan H.M. de Ko-

ningin beschermvrouwe is, groeide in enkele

jaren van 7000 leden tot een vereniging van

bijna 16000 liefhebbers van bloemen en plan-
ten.

Deze geven o.m. cursussen in bloemsch k-

ken, verzorging van tuinen, bloemen en ka-

merplanten en houden excursies. Een andere

activiteit is het organiseren van tuinkeurin-

gen in het voor- en najaar, waaraan door

vele gemeenebesturen, ook financieel, mede-

werking wordt verleend.

De belangrijkste taak van de maatschappij

is echter de bevorderj.r:g van het tuinbouw-

vakonderwijs, waarvan zij de pionier in ons

land is geweest.

kort kommentaar
OVERSTROMINGEN IN DE

ACHTERHOEK

DE ACHTERHOEK heeft nog al eens

te lijden gehad van overstromingen,

b.v. inde jaren 1954, 1956, 1960 en

1961. Vooral de overstroming van 1960

heeft opzien gebaard in heel Neder-

land. De Kamerleden kwamen er naar

kijken en ook de kranten brachten

plaatjes van de blanke gebieden om

Eibergen, Borculo, Lochem, waar niet

alleen de landerijen, maar zelfs ook de

straten inde bebouwde kommen en

de buitenwegen blank stonden.

Ook Winterswijk weet van deze wa-

terlast mee te praten. Het is een last,
die we te danken hebben aan onze

Duitse buren. Hun gebied ligt n.l. bijna
honderd meter hoger dan de Achter-

hoek. Dat betekent dus, dat dit hele

Duitse grensgebied zijn water loost

naar Nederland. Ze kunnen het niet

helpen, onze Duitse buren. Maar we

zitten er maar mee !

WE ZITTEN er mee, omdat elke

overstroming enorme schade toebrengt
aan de landbouwers. Er zijn boeren, die

na één zo’n inundatie al hun varkens

zagen doodgaan van de kou en de na-

righeid. Opgeslagen voer ging vaak

verloren.

We zitten er ook mee, omdat het ons

d.w.z. Rijk, provincie en het Water-

schap De Berkel tot enorme kost-

bare waterstaatkundige werken nood-

zaakt, die (volgens het kostenpeil van

1961) tenminste 40 miljoen gulden

gaan kosten !

Het is thans zo ver, dat een begin

van uitvoering aan deze plannen zal

worden gegeven. Het gaat er daarbij

9m, het riviertje de Berkel en andere

beken en watergangen dermate te ver-

liepen en te verbreden, dat deze wa-

tergangen veel grotere hoeveelheden

water kunnen transporteren. Uitelnde-

lijk zal men dit water dan in het Twen-

te-Rijnkanaal lozen.

DEZE AFVOER-CAPACITEIT moet

dus zó groot en zó snel zijn, dat over-

stromingen worden voorkomen. Men

begint dit jaar nog met het gedeelte
Haarlo (bij Borculo) tot Lochem. Kos-

ten: rond 9 miljoen gulden. Het Rijk
betaalt hiervan 6 miljoen, de provincie
IYi miljoen en de ingelanden van het

Waterschap de Berkel, d.w.z. in hoofd-

zaak dus de boeren, eveneens I*4 mil-

joen.

Men hóópt deskundigen betwijfe-
len het, of deze hoop verwezenlijkt kan

worden dat deze eerste kostbare
werken in 1965 gereed kunnen zijn,
omdat dan de Duitsers hun waterstaat-

kundige werken aan de overkant van

de grens klaar hebben en men dan nog
grotere hoeveelheden water uit Duits-
land kan verwachten.

De „waterbeheersing” wordt dus
steeds beter. Maar ook: kostbaarder.
En dat vinden de aangeslagenen inde

waterschapsbelasting op hun water-

schapsbiljet terug!

IN DIT VERBAND is het wel zaak
op te merken, dat Winterswijk (dat
voor de helft tot het Waterschap van

de Berkel behoort) de eerste tien tot

twintig jaar niets van de verbeterings-
werken zal bespeuren. Eerst en te-

recht worden de ergste knelpunten
verholpen. En die liggen tussen Eiber-

gen en Lochem. Voordat de laatste mil-

joenen van dit grote plan verwerkt

worden, en dat zal dan in Winterswijk
en omgeving zijn, zijn we heel wat ja-
ren verder. In dit verband zou het niet

Vervolg zie pagina 2.



billijk rijn, dat half Winterswijk nü al

zou moeten meebetalen inde negen

miljoen voor werken tussen Haarlo en

Lochem, waarmede in mei wordt be-

gonnen.

De vertegenwoordigers van Winters-

wijk in het Waterschap van de Berkel

wacht dus een ernstige taak, om dit te

voorkomen. Zij zullen trouwens voor

deze gedachte bij het Waterschapsbe-
stuur een willig oor vinden, want voor

zo ver ons bekend overweegt dit be-

stuur een nieuwe verdelin;g van las-

ten te ontwerpen, nu met het 40-mil-

joenplan wordt begonnen. (Tussen

haakjes gezegd, als deze verbeterings-
plannen, de en de

z.g. clétailontwatering, onjistreeks 1980

gereed zuilen rijn, zal alles nog wel

een slordig aantal miljoenen méér

hebben gekost!).

Winterswijk

Sportraad vergaderde
Maandagavond kwam de Winterswijkse

sportraad in vergadering bijeen. Voorzitter

J. B. Vlam constateerde dat in Winterswijk
‘sinds 1961 plannen worden beraamd voor de

‘bouw vaneen sporhal. In 1961 was er een

groep, die onder de bevolking een som gelds
Wilde vergaren. Daarna kwam in 1962 de

Verbetering-van het Feestgebouw ter sprake.
Volksfeest zou het verbeterde gebouw ter

beschikking van de sport willen stellen, ter-

wijl er nu plannen bestaan om naast een ge-

moderniseerd feestgebouw/sporthal het over-

dekte bad te laten verrijzen, dat aanvanke-

lijk achter het badhuis zou worden gebouwd.
In Winterswijk zittende plannenmakers niet

stil en in 1963 diende zich een andere groep

aan, die een sport- en recreatiecentrum wil

Stichten.
De heer Vlam meende dat het goed was

dat een burgerij. activiteiten onwikkelt. Hij
wilde de initiatieven eerst zien ontwikkelen,

Waarna kon worden bekeken of de overheid

Steun moést gaan verlenen. Spr. prees de

Vérséh diende aktiviteiten der sportvereni-

gingen/In'Winterswijk wordt met animo ge-

voetbald. Er werd 'n groot paastournooi ge-

houden terwijl de handbalvereniging een

kerstfóurnöoi organiseerde, waarvoor de

deelname ook groot was. Voordat het nieuwe

Seizoen begint zal het centraal gymnastiek-
lokaal zijn voorzien vaneen nieuwe verlich-

ting, waarbij vooral de volleyers gebaat zijn.
De heren Everdijk, Renskers en Hofstede

werden afgevaardigd naar het congres Li-h,

Qpv. en de Sport dat op 8 en 9 mei a.s. in

Amsterdam wordt gejiouden.

. Het ligt inde bedoeling de sportvelden bij

Jaspers te verbeteren en nieuwe aan te leg-

gen. Vervolgens werden de wensen. behan-

deld die door de sportverenigingen waren

geuit. De gemeentelijke subsidieregeling zal

worden uitgebreid, maarde leden der raad

zullen het voorstel daartoe eerst in studie

nemen. Deze kwestie zal worden behandeld

óp de' vergadering die de sportraad op vrij-

dag 24 mei a.s. bijeenbrengt.

Verkoop van zomerzegels

weer begonnen

Vanmorgen is in het postkantoor al-

hier de verkoop begonnen van de be-

kende Zomerzegels. Gedurende zes we-

ken zullen vrijwilligsters de stand in

dè hall van 'het postkantoor bezetten

en zullen ze graag het publiek deze zo-

merzegels verkopen.

De serie zomerzegels tonen afdruk-

ken van vijf verschillende molens.

Onze molens zijn nog steeds hoe

afgezaagd ze misschien inde reclame-

wereld zijn geworden sieraden van

ons landschep. Ze vormen een karak-

teristiek cultuurbezit, dat we met zorg

.dienen te behoeden, en daarom is het

goed, dat in het jubileumjaar van de

Vereniging „De Hollandsche Molen” de

Zomerzegels Molenzegels zijn.

Hét kopen van Zomerzegels betekent

hulp en steun aan landgenoten, die ziek

of gebrekkig zijn of in moeilijkheden
verkeren; hulp aan oud-verpleegsters,
aan gerepatrieerden en stille armen,

die van hun A.O.W. alleen niet rond

kunnen kómen; culturele hulp aan

blinden inde vorm van gesproken boe-

ken; steun aan culturele werkers, kun-

stenaars en mensen van de weten-

schap., Met hét geld dat de toeslag op

de Zomerzegels opbrengt, kan zo veel

gedaan worden. Er kan een vakantie-

paviljoen worden ingericht, waar

ouders vaneen gebrekkig kind samen

met hun kind vaneen onbezorgde va-

cantie kunnen genieten. Ook dat is:
méér levensvreugde door Zomerzegels!

Daarom: koop Zomerzegels.

Het team

TOXOPEUS
De eerste twintig V.V.D.-kandi-
daten voor de Tweede Kamer zijn
gemiddeld 10 jaar jonger dan de

thans zittende kamerleden. De
helft zjjn nieuwe, de andere helft
ervaren deskundigen. Onder hen
vijf vrouwen, waaronder de vice-
voorzitster van de Tweede Kamer
Mevrouw Stoffels- Van Haaften
en de onvervaarde strijdster vóór

vrije omroep en onderwijs Me-
vrouwHaya vanSomeren-Downer.
Kandidaat is ook Prof. Witteveen;
een van de knapste economen van

ons land.

De V.V.D. gelooft in hun ver-

nieuwende liberale .zienswijze! De
V.V.D. is de partij/die de jongeren
het grootste vertrouwen heeft

geschonken.
Zij zijn uw stem waard! Stem

V.V.D.; lijst 3, Toxsopeus.

Concordia naar het

concours

Tijdens de ledenvergadering, welke

de muziekvereniging „Concordia” hield

en waarbij het voornaamste agenda-
punt was, de vaststelling van het zo-

merprogramma, werd besloten, dit jaar
deel te nemen aan een muziekconcours

en wel op zondag 30 juni te Neede. Het

corps komt uit inde le afdeling Har-

monie.

Verder wordt medegewerkt aan een

■muziekfestival te Malden op 12 mei.

Ook zal weer een VVV concert worden

'gegeven inde muziektent op de Wfoe-

me. Al met al een drukke tijd voor deze

vereniging.

Slechte stuurinrichting
D. H. W. te Winterswijk werd be-

keurd omdat de stuurinrichting van

zijn auto niet in orde was.

Snelheidsmaniakken

Het (bordje dat bij de kom van het

dorp Winterswijk de maximum snel-

heid aangeeft, blijkt hij talrijke auto-

mobilisten niet in tel. Zij storen zich

dus niet aan de snelheidsbeperking,
zodat de politie maandag 6 en dinsdag
5 automobilisten moest verbaliseren.

Bovendien werd nog een bromfietser

voor te hard rijden bekeurd.

Geen rijbewijs
J. B. uit Stadt Delden, die in Win-

terswijk per scooter een boodschap
deed, werd bekeurd, aanigezien hij geen

rijbewijs bezat.

Winterswijker wegens
smokkel in arrest

De 34-jarige G. H. uit Winterswijk
is door de Duitse douane in Oeding ge-
arresteerd wegens het smokkelen van

een grote partij boter en koffie.

Reeds geruime tijd werd de man

door de ambtenaren inde gaten gehou-
den en zaterdagavond sloeg men toe.

H. is werkzaam op een textielfabriek

in Oeding en passeert dagelijks met

zijn auto de grens. Meestal kon hij
zonder enige controle passeren. Toen

hij zaterdag weer passeerde terwijl hij
een vrije dag had, wilde de Duitse be-

ambten wel eens meer van het doen en

laten van H. weten. Zij controleerden

de auto en toen bleek dat zich inde
kofferruimte 169 34 pond boter bevond

alsmede tien dozen poederkoffie, totaal

voor een waarde van ongeveer f 900.—.
Smokkelwaar en auto werden in be-

slag genomen terwijl H. in arrest werd

gesteld.

Burgerlijke Stand
Geboren: Jeannette dv J. Ruitenbeek

en E. van de Mheen; Mirjam Henriëtte
Janetta dv H. W. Wiggers en J. Wees-

jes; Erik Wilhelmus Maria zv A. T.

Broekhof en H. M. J. Sterenfoorg; Be-

rendina Johanna Henderika dv P.

Snippe en W. J. G. Heezen; Aimemiek
Ursula Johanna dv D. H. Klein Fnt.ink

en E. T. Geurkink.
Omdertrouwd: H. G. Knafoenschuh en

J. B. Smeenk.

Gehuwd: geen.
Overleden: Wilhelmina Francisca

Kamer, 71 jaar, echtgenoot van A. C.
Bekker.

Openbare Leeszaal en

Bibliotheek

VAKANTIEPLANNEN
Vakantie in eigen land

Stilma, L.: Kent U Gelderland, ook zó?

Gazenbeek, J.: Dwalend tussen heuvels
en valleien jnatuur en folklore van

de Veluwe

Gazenbeek, J.: Uit in Gelderland

Garthoff, B.: Zomaar wat zwerven

Zandstra, E.: Limburg
G. Zandstra, E.: De Wadden-eilanden
Prud’Homme van Reine, W. J.: Wat

vind ik aan het strand?

Ruting, D.: Met kinderen aan zee

Ruytenschildt, M.: De waterkant van

Nederland

Kampen, H. C. A. van: De zeilsport
Kamperen
Krook, H.: Alles over kamperen
Meyer, R., en F. Hausfarand: Met tent

of caravan

Onder de luifel: Kampeertechnisch
handboek

Andere landen

Clijmans, F.: Gids voor de Belgische
Ardennen en het Groothertogdom
Luxemburg

Ages, J. A.: Gids voor Zuid-Duitsland

Nijnanten, A. L. C. A. van: Gids voor

het Berner Oberland

Oorthuys, C.: Dit is Oostenrijk
Egeraat, L. van: Gids voor Nortmandië

en Bretagne
Egeraat, L. van: Gids voor de Italiaan-

se Rivièra

Egeraat, L. van: Gids voor de Dolomie-
ten

Egeraat, L. van: Gids voor Italië, 2 dln.

Egeraat, L. van: Costa Brava en Mal-

lorca

Gids voor Portugal
Lutin, A.: Gids voor Joegoslavië
Kessens, J. W.: Kids voor Noorwegen
Gids voor Schotland

Gids Voor Londen

Andere (alen

Keuken, G. J. van der: Touch up your

English
Teusink, D.: Duits in het dagelijks le-

ven

Mooij, A. L. A.: Frans in het dagelijks
leven

Schiavon, A.: Italiaans; beknopte me-

thode om in korte tijd Italiaans te

leren spreken en schrijven
Frankfort, H. D., en F. de Nadal:

Spaans zoals men het spreekt; een

serie praatjes van gewone mensen

overJgewone dingen.

JAARVERSLAG GEMEENTEPOLITIE

Politie overbelast door Duits

bezoek
Percentage opgeloste misdrijven gestegen

Achttien pagina’s van het zojuist
verschenen jaarverslag 1962 van

de Winterswijkse politie worden in

beslag genomen met „bemoeiingen
met Duitsers”.

Er in het afgelopen jaar
4274 overuren gemaakt (in 1961:

3499), die in hoofdzaak ook het ge-

volg zijn het het Duitse bezoek.

Normaal worden door de over-

heid de overuren teruggegeven in

vrije tijd maar dat is in Winters-

wijk niet mogelijk en daarom wer-

den deze uren dan ook in geld uit-

betaald. Ondertussen beschouwt

„Den Haag” Winterswijk nog
steeds als een plattelandsgemeen-
te. Het gevolg hiervan is een

korpssterkte die inde verste verte
niet in overeenstemming is met de
behoefte.

Een belangrijke verbetering inde

dienstuitoefening is wel de aanschaf

van de ongevallenauto met mobilo-

fooninstallatie, waardoor tal van taken

belangrijk vlotter kunnen worden af-

gewerkt. De nog steeds toenemende
drukte van Duitsers is er echter oor-

zaak van geweest dat deze vlottere

dienstuitvoering volkomen teniet is

gedaan en er dus nog een groot tekort

aan personeel is.

Promotie-degradatie

Winterswijkse Schietbond

Zondag zijnde promotie- en degradatie-
wedstrijden geschoten van de tweede én

derde 'klasse. Hiervoor moesten 8 vijftallen
elkaar bekampen. Voor promotie kwamen

in aanmerking, CSV. 4, DSV 4, Eendr. 6,
W. Teil 6, en Nimr. 4. De degradatiecan-
didaten waren Tref. 4, SVK 4 en BSV 6.

Nimrod 4 was niet opgekomen, maar had

hierdoor niets verloren, daar ze promotie
moesten schieten. Inde eerste ronde kwamen

op de baan BSV6 tegen CSV 4, DSV 4

Eendr. 6 en Treff. 4—W. Teil 6. De uit-

slag hiervan was: BSV 6—CSV 4, 330-339.

Hoogste H. Lobeek met 71 p. DSV 4

Eendr. 6 311-247. G. Aalbers was hier de

grote man 65. Inde tweede ronde kwamen

de volgende vijftallen tegen elkaar CSV 4

W. Teil 6, met als overwinnaar CSV 334-

307. Hoogste waren hier B. Hillen en G. ter

Welle met 69 p. Treffer 4 bleef de baas

over BSV 6, 326-315. H. J. Korten was de

grote man 69 p. SVK 4—Eendr. 6 was zeer

spannend tot het laatste schot, 331-330. J.
Stemerdink schoot bier een goede serie van

71 p. Inde derde ronde kwamen tegen el-

kaar, Treff. 4—CSV 4 327-334. J. Oonk

schoot hier 6 keer 12 of 72. DSV 4—SVK 4

was voor SVK met 320-331. Eendr. 6 ein-

digde met een overwinning op BSV 327-307.

J. ten Dolle was hier de uitblinker met 69 p.
SVK 4—Treff. 4 was voor SVK met een

zeer goede serie 336-316. H. Korten én J.
Korten waren hoogste met 70 p. CSV 4

DSV 4 was een zeer goede en spannende
strijd, 337-333. Dit was de vierde overwin-

ning van CSV dat hierdoor reeds promo-
veerde. H. Lobeek en W. te Pas waren in

deze strijd hoogste met 71 p. Inde vijfde
ronde 'kwamen W. Teil 6 en SVK 4 tegen
elkaar uit, waar W. Teil zeer slecht en

SVK zeer goed op dreef was, 292-342. A.

Westerveld was de uitblinker met 70 p.
Eendr 6—CSV 4 was voor de zoveelste

maal een overwinning voor CSV 321-334.

B. Hillen kwam hier met een goede serie

van 70 uit de buis. Zeer spannend was de

strijd BSV 6—DSV 4, 333-333. Twee hoog-
ste schutters met 69, n.h W. Lammers en

J. Schreurs. Inde zesde ronde kwamen in

het strijdperk SVK 4—BSV 6 met als over-

winnaar SVK 335-323. J. Westerveld schoot

er 70 bij elkaar. Eendir. 6—Treff. 4 was een

overwinning voor Treffer 318-332. H. Kor-

ten was de hoogste met 70. W. Teil 6 ver-

loor deze wedstrijd weer, dit keer van

DSV 4, 305-334. W. te 'Pas was hier de

hoogste met 69 p. Inde zevende ronde moest

alleen de wedstrijd W. Teil 6—Eendr. 6 nog

een beslissing brengen, die na een beslissings-
wedstrijd door Eendracht werd gewonnen.

Na al deze wedstrijden was de stand:

CSV 4 10 p.; SVK 4 10 p.; BSV 6 5 p.;

DSV 45 p.; Treff. 44 p.; Eendr. 6 2'p.;
W. Teil 6 2 p.

Kantongerecht Groenlo

Inde vorige zitting werd de zaak te-

gen J. te B. te Winterswijk en P. v. D.

aangehouden. Zij standen wegens een

verkeersovertreding terecht maar het

werd niet duidelijk hoe de situatie ter

plaatse was en hoe de overtreding had

plaats gehad en daarom werd de zaak

aangehouden ter nader onderzoek. Op
de mooie voorjaarsdag zoals dinsdag
het geval was, werd in Aalten daarom

een openluchtzitting gehouden, al zul-

len er wel geen stoelen gestaan heb-

ben. De kantonrechter was er en de of-

ficier, de verbalisant en de verdachten.

De bijzondere bijeenkomst 'had op de

weg Aalten-Dinxperlo plaats. Nadat de

situatie bekeken was en de verbalisant

gehoord, werd meteen maar vonnis ge-

wezen. De Aaltenaar werd vrijgespro-
ken van het hem ten laste gelegde
maar tegen de Winterswijker eiste de

officier een boete van f 75. die de

kantonrechter verlaagde tot f 40.—.

Uit het verre Amsterdamwas E. S.

naar Groenlo gekomen omdat hij een

bekeuring had gekregen wegens te snel

rijden inde kom van Winterswijk, op

de Groenloseweg. Verdachte beweerde
dat hij het bord echt niet gezien had

waarop de kantonrechter: „het is in-

derdaad niet erg duidelijk”. De offi-
cier eiste een boete van f 12. sub. 3

dagen hechtenis. De kantonrechter gaf
f 10.— boete subs. 2 dagen hechtenis.

Een nog verder gaande motorisering
zal, indien Den Haag geen toestemming
geeft het korps uitte breiden, inde

toekomst zeker een noodzaak zijn.
Hoezeer het Duitse bezoek ten op-

zichte van 1961 is toegenomen blijkt
uit de volgende cijfers:
personen: 1961: 4.661.961

1962: 6.074.188

auto’s en bussen: 1961: 4.661.961

4<
1962: 1.701.555

motoren: 1961: 130.714

1962: 139.903

Gezien de resultaten van de eerste

drie maanden van 1963 mag worden

verwacht dat dit jaar alle records wor-

den gebroken, hetgeen uiteraard nog

weer meer werk van de politie vraagt.
Hoewel de autoriteiten in Den Haag

met deze cijfers bekend zijn, schijnt
men daar weinig zin voor de werke-

lijkheid te hebben bij het vaststellen

van de sterkte van het politiekorps al-

leen maarte kijken naar het eigen aan-

tal inwoners van Winterswijk. De

praktijk heeft echter wel geleerd dat

dit geen maatstaf mag zijn.
In 1962 werden 954 feesten gehou-

den, waarvan 216 zonder dansen. Tij-
dens 565 feest/dansavonden werd toe-

zicht gehouden dooreen balleider.
In totaal kwamen 186 aangiften bin-

nen van het vinden of vermissen van

een rijwiel of bromfiets. In 137 geval-
len konden de rijwielen door bemidde-

ling van de politie weer aan de eige-
naar worden teruggegeven, 21 rijwie-
len werden nog niet afgehaald, 13 rij-
wielen zijn nog vermist.

Wegens openbare dronkenschap wer-

den 9 personen bekeurd.

Het aantal brandmeldingen bedroeg
32, tegen 22 in 1961.

Sinds de inwerkingtreding (1 juli)
van de transacties (waardoor boetes

direct aan de verbalisant betaald kun-

nen worden) werden 1071 transacties

afgesloten, onderverdeeld als volgt: 128

transacties van f 2.50, 97 transacties

van f 5. en 846 transacties van f 7.50.

Hiervan waren 768 transacties wégens
overtreding van het wachtverbod, 101

wegens geen juiste verlichting op rij-
wiel of bromfiets en 84 wegens rijden
in gesloten verklaarde richting.

Van vijf bestuurders van motorrij-
tuigen werd een bloedproef genomen
ter 'bepaling van het alcoholgehalte.

Wegens het berijden van ondeugde-
lijke bromfietsen werden 71 processen-
verbaal opgemaakt.

Het totaal aantal verkeersongevallen

bediroeg 331, waarbij 6 doden waren te

betreuren en 120 personen werden ge-

wond.
Misdrijven.

Het aantal gevallen van misdrijf is

ten opzichte van 1961 gedaald. Dit aan-

tal bedroeg in 1962: 227 en in 1961: 238.

Terzake misdrijf werden 158 proces-

sen-verfoaal opgemaakt tegen 183 in

1961. Het aantal daders dat bekend

werd bedroeg 148 tegen 197 in 1961.

Het percentage opgeloste misdrijven
steeg van 61% in 1961 tot 67% in 1962.

Inspectie Ned. Rundvee

Stamboek

Bij een deze week gehouden inspec-
tie van het Ned. Rundvee Stamboek

werden van de volgende veehouders

dieren ingeschreven:

G. H. ten Haken, Woold

Joeke R b— 78

Jbeke 2 S b—7B

Anneke 5 R b 79

Müentje R b 79

J. B. Bennink, Woold

Koosje R bc+ 76

Koosje 1S b— 77

Tonny 1 R b— 77

Marianne Rb— 77

J. B. Wikkerink, Woold

Mi'entje R b 79

Sientje R fo— 78

Rina R b— 77

Vera R b 79

Riek S b 79

Coba 2 R b 79

Maa 3 R b— 78

J. W. Berenschot, Woold

Fokje 54 R fo—77

Dieuwke 3 R b 80

Rooswita R b 79

Janke R b 79

Zwaantje 69 Rb— 77

Truus R b 79

Netje R fo— 78

Trijntje 4 R fo— 77

Pietje 13 R bc+ 76

Aaltje 3 R fo 81

J. H. Dunnewold, Woold

Corrie R b 79

Lies R fo 79

Ellie R fo 80

Corrien S fo 79

J. B. Mennink, Woold

Grietje R b 79

Suzan S fo— 78

Emma R fo— 77

Lucie R fo— 77

Akike 2 R fo— 77

G. H. Navis, Kotten

Bonte Rinkje 5R b— 77

Antje Rb— 78

Jambe R fo 81

Gerda R fo— 78

Gerrie R bc+ 76

Ria S bc+ 76

Marijke R fo— 77

Ivonne R fo— 77

Gouda S Ibc-f 76

iH. W. Hesselink, Kotten

Har/mke 5 R fo 80

Koosje 5 R fo— 78

Oofoa R fo— 78

Bea R fo 79

J. H. Boeijink, Vreehorstweg
Janke 84 R fo 79

Lien 9 R fo— 78

Buriniga 261 S b 79

Siena 5 S fo— 78

R. Bosma, Kottenseweg
Wietske 1 R fo 79

Wietske 3 R fo— 77

Kari R fo— 77

Lueie 1 R fo 80

Wietske >6 R fo— 78

J. W. Foppink, Medido

Gerrie Rfo 79

Willemien R fo 80

Sautje 3 S fo+ 82

Dirkje 4 S b— 77

Erna 3 R fo 79

Santje 2 S fo 79

Grietje 5 S fo 80

Santje R fo— 70

Gretha S fo 79

Marie 2 S b 81

Trees R fo 80

Emma 2 R fo 80

Dirkje 2 R bc+ 76

Grietje 2 R fo 80

Marie S bc+ 76

J. W. Kruisselbrink, Huppel
Grietje R fo— 78

Eerdiman >6B S fo— 77

Willy 5 R b— 78

Corrie 2 R fo 79

Douane bij Tegelen-
Kaldenkirchen onder

één dak
Na het gereed komen van nieuwe

kantoren voor de douanedienst aan de

grensovergang Tegelen-Kaldenkirchen
is nu ook de gezamenlijke douane-be-

handeling door Nederlandse en Duitse

ambtenaren ingevoerd. Deze grensover-

gang is vooral belangrijk voor het goe-

derenverkeer dat zonder speciale be-

handeling doorgevoerd kan worden. In

het personenverkeer behoeft men nog

slechts eenmaal de papieren te laten

controleren, nu heide douanediensten

onder één dak gehuisvest zijn.

Eet LEKKER

èn GOEDKOOP!

Bij aankoop van

f 1.- sinaasappelen
Een grote fles

LIMONADESIROOP
M .

merk Rengers van 1.25 voor. ..... O** Cl*

Op SLA hoort

SALATA

Uw Groenteman

verkoopt ’t!

Prik-limonade

3 grote AO
flessen «70 via

Literblik

Sperciebonen
98 ct.

2e BLIK . .
89 ct.

Literblik

doperwten

Middelfijn 99 ct.

èn nog GROENTEMANZEGELS

Alléén bij Uw

S.W.G. GROENTEMAN

Kenbaar aan ’t raambiljet!

Vervolg van pagina 1.
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KIJK UIT
Brieven onder nummer

of adres bureau van dit

blad ƒ 0.25 extra.

Te koop: partij man-

gels. Walvoort, „Boeij-
ink”, Hanxel.

Rustige dame, middel-

bare leeftijd, vraagt vrije
woonruimte. Brieven on-

der no. 175 bureau van

dit blad.

Te koop: twee judo-
pakken, z.g.a.n. Curagao-
straat 14.

Te koop: een z.g.a.n.

één-paards grasmachine
en een hakselmachine

met een 4 pk. Bister ben-

zinemotor, bij J. W. Boeij-
ink, Helmerdink, Meddo

D 126.

Puin verkrijgbaar. D.

Bruil, Wooldstraat 45.

Gevraagd: een net kost-

huis (geheel'intern). Aan-

biedingen te richten aan:

Automobielbedrijf
J. Langwerden N.V.

Europalaan 15.

Te koop: 2-pits aard-

gastoestel met plaat f 20.-

Doornheim, Zwaluw-

straat 14.

Te koop: Opel Olympia

Bouwjaar 1955. In prima

staat. Na 6 uur Zonne-

blink 2.
Te koop: Ford Taunus

12 M. Prijs f 375.—. Kan

bromfiets op ingeruild
worden. Javastraat 10.

Te koop: scooter 1 p. st.

Merk N.S.U. Prima. Met

veel ass. Desk. ond. toe-

gestaan. Misterstraat 67.

Te koop: gerstestro en

klein kwantum hooi. A.

Bessinkpas, Rusthuis. Te-

lefoon 3639 (bij voorkeur

van 13-14 uur).

BIGGEN

8 beste biggen te koop,
bij G. W. Meijnen, Miste

B 89.

Biggen te koop, bij de

Wed. Obbink, Huppel 67.

Telefoon 05432 -
285.

Te koop: 14 biggen,
keuze uit 20 en een partij
eetaardappelen Surprise,
bij B. F. Luttikhold, op

Bruggert, Huppel 30.

Voor pasfoto’s
Foto Garretsen

BUÜNK - Markt 40

Het adres voor

BROMFIETS-KLEDING.

r.y.. . ■■■■■■■■. :■■■■■■■■ -y-rr
'~^ r : lr

'.

MOBBIFLOT
bindt het stof inde

stofdoek.

MOBBIFLOT
doet Uw meubels

glanzen.
U hoeft geen stof-

doek meer uitte

kloppen.

Neem dus voortaan

stof af met

MOBBIFLOT

Verkrijgbaar in

spuitbussen a f 3.75

bij

DROGISTERIJ

Heesen
Gasthuisstraat

OKBEK6ÖEI»

PARFUMERIE ■ <

•Jw speciaalzaak voor

•* PARFUM 'i

v EAU 'DE COLOGNE

:<• zeep .

>
Misterstraat 14

Heden ging geheel
onverwachts van ons

heen, onize lieve

zorgzame man, va-

der en behuwdvader

HENDRIK JAN

BERENSCHOT

inde ouderdom van

52 jaren.

Diep betreurd door

ons allen:

G. H. Berenschot-

Elferdink

J. A. G. Slotboom-

Berenschot

J. M. Slotboom

Gerda en Johan

Hij ruste in vrede !

Kotten, 23 april 1963

„Vonderhuis”.

De teraardebestelling
zal plaats vinden op

zaterdag 27 april.
Vertrek vanuit de

Jeugdkerk, Jeugd-
kerkstraat 11 uur, al-

waar om 10.30 uur

een rouwdienst zal

worden gehouden.

Zij, die de overlede-

ne de laatste eer wil-
len bewijzen worden

beleefd verzocht om

10 uur aanwezig te

willen zijn.

Heden overleed tot

onze diepe droefheid

geheel onverwacht,
onze beste zwager en

oom

H. J. BERENSCHOT

echtgenoot van

G. H. Elferdink

op de leeftijd van

52 jaar.

J. W. Elferdink

G. G. Elferdink-

Prinzen
H. J. W. Elferdink

A. Elferdink-

Jentink

G. P. Elferdink

W. B. Elferdink-

Toebes

J. KruisseQibrink

G. H. G. Kruissel-

brink-Elferdink

neven en nichten

Winterswijk,
23 april 1963.

Heden overleed tot

onze diepe droefheid

geheel onverwachts,
onze geliefde schoon-

zoon i

H. J. BERENSCHOT

echtgenoot van

G. H. Elferdink

op de leeftijd van

52 jaar.

J. H. Elferdink

J. G. Elferdink-

Beemink

Winterswijk,
23 april 1963.

Heden overleed plot-
seling onze beste

broeder, zwager en

oom

JAN HENDRIK

BERENSCHOT

inde ouderdom van |
52 jaren.

Diep betreurd door

'ons allen.

Fam. Hijink-
Berensrihot

Fam. Heesen-

Berensehot

Fam. Berenschot-

Berenschot

neven en nichten

Winterswijk,
23 april 1963.

Allen, die ons bij de her-

denking van ons 55-jarig
huwelijk van hun belang*
stelling deden blijken,
zeggen we, ook namens

onze kinderen, bij deze

hartelijk dank.

J. B. te Brummelstroete

G. C. te Brummelstroete-

Oortgiese

Winterswijk, april 1963.

Corleseweg 1.

Voor de vele blijken van

deelneming, ondervonden

bij het plotseling overlij-
den van onze lieve vader

en opa

GERRIT HENDRIK
WEVERS

betuigen wij onze oprech-
te dank, in ’t bizonder

aan Dr. Brongers, Dr.

Mijnhoudt, Ds. v.d. Van-

ge, fam. Oonk, fam. Th.

Wevers en verdere fami-

ïfe' en bekenden.

Fam. WALVOORT

Winterswijk, april 1963.

Oostervoort 11.

Officiële
mededelingen

Huisvuil-

ophaaldienst

Burgemeester en wethou-

ders van Winterswijk

MAKEN BEKEND:

dat - i.v.m. de herden-

king van de verjaardag
van H.M. de Koningin -

inde straten waar anders

des dinsdags huisvuil

wordt opgehaald, dit i.p.v.
op dinsdag 30 april a.s.

zal geschieden op:

MAANDAG,
29 APRIL, A.S.

Winterswijk,
23 april 1963.

MOTZAKKEN
voor 1 jas
per 3 stuks 85 ct.,

voor 1 costuum

per 3 stuks 76 ct.

Voor 4 of 8 jassen
vanaf f 4.25

bij

MjJjGarretserïsl
fcj^OISTERt^^VRFUMIE^II
Wooldstraat

Voor de vele blijken van

deelneming, die wij moch-

ten ondervinden tijdens
de ziekte en na het over-

lijden van mijn lieve zus-

ter en onze lieve tante

HENDRIKA JOHANNA

ROERDINK
weduwe van

Theodoor Heinrich Fitz

betuigen wij U langs deze

weg onze hartelijke dank.

Uit aller naam:

Mw. Wed.

J. W. Voerman-

Roerdink

Winterswijk, april 1963.

„Rusthuis”,
Kottenseweg 66.

Voor de vele blijken van

belangstelling, ondervon-

den bij ons 50-jarig hu-

welijk, betuigen wij onze

hartelijke dank.

A. J. te Velthuis

G. W. te Veldhuis-
Bouwmeester

Winterswijk, april 1963.

Dr. Plesmanstraat 9.

Winst voor CO-OP is winst voor u!

GOOPMAAKT
GLORIA JAM

GOEDKOOP

DROOG
KOKENDE
GEBROKEN

RIJST

98
SPAAR OOK VOOR

GEZINSOBLIGATIES

MET FANTASTISCH

HOGE RENTE

Bij elke bestede gulden kunt

u voor 10 cent een obligatie-

zegel kopen. Voorsoo zegels
krijgt u een gezinsobligatie
van f 50,-, die u zeven pro-

cent rente geeft.

Voordeliger sparen kunt u

niet, want door de lage
CO-OP prijzen bespaart u

al méér dan 10 cent op elke

gulden. Zo spaart u bij
CO-OP dubbel!

COPAX
ZELFWERKEND

WASMIDDEL

SLECHTS 29
voor een was die verrast
door helderheid en fris-
heid

CO-OP BESCHUIT

MET ZEGEL 2 ROLLEN

MET 12 ZEGELS KRIJGT U 6 ja 25
BRILJANTE GALAGLAZEN VOOR **

JONGE LEIDSE KAAS
VOLVET - VOL SMAAK I <149

500 GRAM I ——

SAKSISCHE LEVERWORST
VOOR FIJNPROEVERS

250 GRAM »

GRATIS ZWARE PALLY

CHOCOLADEREEP
Bil 3 PAKJES CO-OP SUPRA MARGARINE a 36
OF 3 PAKJES CO-OP PI.ANTENMARGARINE è 42

CO-OP SLAOLIE „Speciaal”

FLES 720 GRAM 155

CO-OP APPELMOES
U WEET WEL, DIE FIJNE I

3/4 LITERPOT

CfrOP LAAT U DELEN IN DE WELVAART
WINST VOOR CO-OP IS WINST VOOR UI

BIJ CO-OP deelt u boven-

dien inde winst. Elk Jaar

krijgt u CO-OP divi-

dend. Dat doet alléén

co-op. jmÊk*.

ALTIJD HET BESTE VOOR UW GELD !

Denkt u niet de beste kwaliteit te krijgen voor de prijs
die u betaalt, dan ontvangt u onmiddellijk uw geld terug.

CA 63 -17 A Prijzen geldig t/m 1 mei

DULFER’s
bloemsierkunst

voor grafboeketten
grafkransen

Misterstraat 24 Telefoon 2403

Inslagstraat 2-10 Telefoon 3118

Deze populaire

zomerpet met Helancarand

verkrijgbaar hij

DEUNK
VOOR HERENMODES

Misterstraat 49 1 Telefoon 2312

NU KOPEN

LATER BETALEN
PERSOONLIJKE LENING

N.M.B.
NEPERLANPSCHE MIPDENSTANPSBANK N V.

CHRISTELIJKE ORANJEVERENIGING

FEESTAVOND
op dinsdag 30 april e.k., ter gelegenheid van de verjaardag van

H.M. de Koningin -in zaal Fides et Concordia, Stationsstraat.

Op gevoerd wordt door de eigen toneelgroep het blijspel in drie

bedrijven door C. van der Lingen:

„De dochters van de baas”
Regie: de heer G. J. Zweverink.

E n t r é e:

Leden op vertoon lidmaatschapkaart ƒ 1.50.

Niet-leden: ƒ 2.—.

Zaal open 19.30 uur.

MAAK /

EEN GOEDE /
INDRUK /

Dus voor uw zaak

drukwerk van goede smaak

UITGEVERIJ
en

DRUKKERIJ

WINKELAAR N.V.
BURG. BOSMASTRAAT 15

Telefoon 2020

Mt/

JE WARE



Welke camera U ook bezit

en welke film U ook gebruikt,

U zult tevreden zijn als Uw film

afgewerkt is door

Foto

[Garretsen
Wl A

Extra

aanbieding

lakens en slopen
onovertroffen in
kwaliteit en

duurzaamheid! t

Slopen vanaf
...

f 1.95

Lakens, 180 x 200 f 6.50

J. W. MENTIMK

Gasthuisstraat

TERLENKA Lichtgewicht

Naast het specifieke zomercostuum

en het wintercostuum gaande Ter-

lenka lichtgewichts de belangrijke

rol van „Het Derde Costuum” spe-

len. De kleuren gaan mee met de

mode: blaüw, bruin, brons, grijs.

S»

Terlenka Twen,
speciaal bij jongere mannen popu-

lair.

tl!

DEUNK
Herenkleding
MISTERSTRAAT 49'

TELEFOON 2312

De derde druk van de

kaarten
van het structuurplan
is gereed.

Zij die een kaart bestelden dienen deze af te halen.

.verkoudheid?... griep?...
3-VOUDIGE VICKS VERLICHTING

r verzacht de verkoudheid overal

Met bedtijd, borst, keel en rug van uw kind inwrijven f, 0,85
met Vicks Vapoßub. De hele nacht brengt het verlichting
daar waar de verkoudheid zich concentreert. /C/IGKS'N

j VVAPORUB,I

VICKS VAPORUB WRUFZALF

WAT IS DE GERICHTE

OPLEIDING

VOORMACHINEZETTER?

Wat is dit voor vak? Het is een vak voor

iemand die graag en goed met machines

werkt en die wil leren snel tekst te tik-

ken (voor kranten, boeken, folders e.d.).

Wie komt er voor in aanmerking? U moet

er de militaire dienst voor hebben ver-

vuld. Hebt 'U vrijstelling voor de dienst,
dan moet U tenminste 21 jaar zijn.

Wat wordt er geëist? Begrip voor tech-
niek en handvaardigheid. Verder voldoen-

de kennis van de Nederlandse taal.

Wat wordt er geboden? Ben vaste betrek-

king met een goed loon (ook tijdens de

opleidingsperiode een volwaardig week-

loon). Pensioen, gunstige vakantierege-
ling en andere sociale voorzieningen vol-

gens de C.A.O. voor de grafische industrie.

Wilt U meer weten? Informeert U dan

eens bij ons bedrijf.

DRUKKERIJ WINKELAAR

N.V.

Burgemeester Bosmastr. 15, Winterswijk
Telefoon 2020.

VIETO
Reukloos nieuwe,
verbeterde

ONTHARINGS-

CREME

volop bij

Drogisterij

SLATS
Vredensestraat

GEEN
EET-

LUST?
Eén eetlepel aangenaam
smakende

SIROOP DESCHIENS
heeft evenveel voedings-
waarde als 100 gram
biefstuk en bevat actief

haemoglobine, minerale

zouten en natuurlijke

vitaminen.

SIROOP DESCHIENS
het wetenschappelijk sa-

mengestelde tonicum,
herstelt de eetlust en be-
strijdt bloedarmoede, lus-
teloosheid en zwakte.

SIROOP DESCHIENS
een fles vol nieuwelevens-

lust.

Premie-van-de-Maand Club!

Nu komt u er óók ’s t0e...,
Dank zij de spreekwoordelijk-lage AH-prijzen houdt u méér over

daneen dubbeltje op een gulden. Neem daarvoorPMC-Spaarzegels.
Dan komt u er óók eens toe, dan bent u, zonder dat uw porte-

monnee het merkt, al gauw een prachtige PMC-premie rijker!

HEEL BLIK NU

Appelmoes
lU* VI ■ DUBBEL BLIK

Wiener Knakworst 10 stuks

GECONCENTREERDE SOEP -4 BORDEN UIT EEN BLIK

TOMATENSOEP
\uëüê1

CHAMPIGNONSOEP
Zolang de voorraad strekt -4 blikken per klant

2 blik \ m
naar keuze

PRIJSVERLAGING!

100 grams
Choc. Repen

melk, puur, extra bitter

MALS gg
ROOKVLEES GRAM

BLIKGROENTEN
nu zo voordelig!

HEEL BUK

Doperwten-fijn .98
Spinazie 59
Snijbonen Hollandse

Onvoorwaardel ij ke Kwal iteitsgarant ie.
Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht die

U ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn het
volle bedrag vergoed. Prompt.,. zonder enige bedenking.

MacQueenThee JLA
rijk-geurige Schotse melange
pak 100 gram ter kennismaking NU

Zandringen groct pakjb*f 59

De fleurige Tuinparasol al besteld?

Clubprijs in PMC-chèques slechts f32.- Vergelijkbare winkel-

waardefs4.-. Bestelnummer 650-a. Vraagfolderin AH-winkel.

Smeerkaas

2 PAKJES
a 100 GRAM

55

AH-

Slasaus
DE LEKKERSTE

PER FLES

78

Kom ook naar

Albert Heijn

Tracteert u eens!
Als u glundere gezichten wilt zien, tr.acteer uw gezin
dan eens op een extra fijne kop Douwe Egberts
Koffie, het fijnste van de plantages. Uitgezóchte melanges
worden op een speciale wijze gebrand, waardoor de

fijne geur en pittige smaak volledig tot hun recht
komen. Door de grote vraag is Douwe Egberts
Koffie altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

Fijne Dessert
De koffie voor fijnproevers
werkelijk iets bijzonders.
Pak van 250 g 1.80

Rood Merk
De kwaliteitskoffie

bij uitstek. Pak

van 250 g 1.48

lekkere koffie...

2 goede bekenden . ,

de Are de Trlomphe en

FLEURON

De geurige FLEURON
ligt direct binnen Uw bereik.

Vraag Uw leverancier
de zachte FLEURON
en gentet mèt Uw gasten
ven smeek en kwaliteit.

VOORTREFFELIJ K!

Voor de handel:

HOOGHOUDT GRONINGEN
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75 jaar Volksfeest

Het eerste volksfeest werd al in 1876

gevierd
Overmatig drankmisbruik op jaarlijkse kermisdag; eerste feestgebouw kost-

te f325.-

Wanneer over enkele dagen Win-

terswijkers, oud-Winterswijkers en

vele anderen van buiten onze ge-
meente het koninginnefeest gaan
vieren, vormen deze festiviteiten
het begin van de grote jubileum-
viering van de zozeer met Winters-

wijk verweven Vereeniging Volks-
feest’, die dï</ jaar haar 75-jarig
bestaan gaat herdenken.
Over het wel 1 en wee van deze 75

jaar zal in december van dit jaar
een herdenkingsboekje worden

uitgegeven. Inde komende maan-

den zullen op gezette tijden artike-
len in ons blad verschijnen, die een

klein stukje historie van Volks-
feest’ weergeven als begeleiding
van de festiviteiten bij koningin-
nefeest en de eigenlijke Volksfeest-

dagen.

Deze eerste keer geven wij een stuk-
je nog oudere historie, n.l. de voorge-
schiedenis van de oprichting van

Volksfeest’ en dan staan wij stil bij
het allereerste volksfeest, als georga-
niseerd feest wel te verstaan, dat ge-
houden werd op 25 september 1876.

„Ordening en leiding gewenst”

Uit oude archiefstukken blijkt, dat

reeds veel langer in Winterswijk jaar-
lijks een kermisdag werd .gehouden,
maar die kermisdag verliep gewoon-

lijk nogal erg onrustig en er werd door

velen al te overmatig drank gebruikt,
zodat de vroede vaderen van die da-

gen tot het besluit kwamen, dat het

vieren van feest geen bezwaar was,
maar dat er enige ordening en leiding
bij dit feest gewenst was.

‘Door het bestuur van de „Vereeni-
ging tot Bespreking van Winterswijks
Belangen” werd een commissie be-

noemd, waarin vele bekende Winters-

wijkers uit die dagen zitting hadden.
Het bestuur van deze commissie werd

gevormd door de heren S. Lulofs als

voorzitter, A. Willink als secretaris en

D. Hesselink als penningmeester.
Reeds terstond deed zich aan de

commissie een moeilijkheid voor

bij het bepalen van de dag, waar-

op het feest zou worden gevierd.
De bedoeling was het feest-im-

nieuwe-stüjl te houden op dezelfde

dag als waarop andere jaren de al-
gemeen afgekeurde kermis’ werd

gevierd. Dit plan ondervond be-

zwaar bij het hoofd der gemeente.
Er werd een compromis gevonden
door het feestte houden enkele

dagen vóór of na de jaarlijkse ker-

misdag. Dat werd dan tenslotte

maandag 25 september 1876. De hr.

W. Paschen nam tengevolge van dit

,conflict’ met de toenmalige bur-

gervader zijn ontslag als lid der

feestcommissie.

Was de commissie het eens gewor-

den over de datum van het feest, een

nieuwe moeilijkheid deed zidh voor bij
de vraag waar het feest moest plaats
vinden, met name de feestelijkheden
binnen. Ook voor het geval de weers-

omstandigheden minder goed zouden

zijn, was een overdekte gelegenheid
van bijzonder belang. In dit opzicht is

er al niet veel veranderd met tegen-
woordig. Ook Verderop in deze geschie-
denis zal de lezer parallellen vinden

tussen vroeger en nu.

Eerste feestgebouw kostte f 325

Aangezien er geen passend lokaal te

vinden was, groot genoeg om al de te

verwachten gasten de bergen, kwam

,men overeen een ruim houten gebouw
Kroor deze gelegenheid te doen opslaan,
aldus de loco-sékretaris der commissie

in zijn verslag. Het hurei\ vaneen der-

gelijk gebouw of eventueel een tent

bleek, na ingewonnen informaties en

na persoonlijke bezoeken der commis-

sieleden in plaatsen over de grens,

meer geld te kosten dan zelf iets te

laten vervaardigen. Besloten werd dan

ook dit werk in Winterswijk te laten

verrichten en het werk werd opgedra-
gen aan de meester-timimerman Toebes

voor de som van f325. De Balink-

weide werd daarbij tot feestterrein be-

stemd. Opgemerkt zij hierbij, dat dit

houten gebouw niet het tegenwoordige
feestgebouw is. Dat werd in later jaren
gebouwd na de oprichting van de Ver-

eeniging „Volksfeest”.

Draaimolen liet verstek gaan

Het programma voor de feestelijk-
heden was aanvankelijk tamelijk ruim

opgesteid. Men had dit gedaan om eni-

ge speling te hebben in verband met de

weersomstandigheden en bovendien

met het oog op de te verkrijgen gel-

den. Evenals nu werd daarvoor een

huis-aan-huis collecte gehouden. Uit

dit feit en uit andere gegevens blijkt
duidelijk, dat dit feest reeds vanaf 1876

inde ware zin van ’t woord een volks-

feest geweest is, waaraan door de ge-
hele bevolking werd deelgenomen. Een

andere parallel met tegenwoordig
wordt gevonden inde organisatie van

bet feest. De commissie benoemde uit

haar midden verschillende subcommis-

sies, die elk een bepaald gedeelte van

het feest onder handen moesten nemen.

Het arrangeren van kermisattractie»

bieek moeilijker te zijn dan in onze

tijd. Een oorzaak hiervan was o.a. dat

in meerdere omliggende plaatsen tege-
lijkertijd kermissen werden gehouden.
Ir. dit opzicht zouden wij nu spreken
van gebrek aan co-ordinatie. Het werd

zelfs zo moeilijk, dat bij het feest

draaimolens hebben ontbroken; voor de

kinderen van 1876 moet dit een ware

teleurstelling geweest zijn. De kroniek-

schrijver voegt hier aan toe: „Eén eige-
naar van zulk eene inrichting, dien het

de Commissie nog wel gelukt was voor

vast te engageeren, is eenvoudig weg-

gebleven!”

In beginsel werd bepaald, dat ter

verdere tegemoetkoming inde kos-

ten voor de toegang tot het feest-

gebouw een kleine vergoeding ge-

vraagd zou worden en wel 12 cent

per persoon voor ingezétlenen en

60 cent voor vreemdelingen. Dege-

nen die op de lijst getekend had-

den, hadden vrije toegang.

De harddraverij ondervond geen bij-
val, want na herhaalde oproep inde

Winterswijksche Courant meldde zich

slechts één deelnemer. Na alle voorbe-

reidingen was het dan eindelijk zover

gekomen en brak de dag van het eerste

Winterswijkse Volksfeest aan. Hoe

slecht het weer op die 25e september
1876 was, blijkt uit de woorden van de

loco-secretaris van de feestcommissie:

„eene weergesteldheid zooals de zwart-

galligste pessimist zich die zeker niet

had voorgesteld. Het geheèle natte na-

jaar van 1876 heeft misschien geen

droeviger dag opgeleverd dan juist de-
zen!” Het gevolg was, dat van de volks-

spelen niet veel terecht kwam en het

vuurwerk ’s avonds niet ontstoken kon

worden. Ook bleven de luchtiballonnen

beneden, maarde poppenkast „lokte
toch honderden aan en kon uitstekend

amuseeren —■ en de jeugd keerde niet

met leege handen naar huis.”

Feestgebouw was „eivol”

Om ongeveer half 11 ’s morgens werd
het feest geopend in het feestgebouw,
waar eender commissieleden een

speech hield en zijn toehoorders uitno-

digde tot „welwillendheid en orde”.

Van 11 tot 1 uur volgde een Matinée
musicale verzorgd door het muziekge-
zelschap „Eupthonia”. Om 5 uur begon-
nen de toneeluitvoeringen door het ge-

zelschap „De Reederij'kersvereeniging
Jacob van Lennep”.

Opgevoerd werden „Een bankbiljet
van duizend gulden” van A. Ruyseh en

het blijspel „Een huis te huur” vaneen

onbekende schrijver. Reeds een uur

voor het begin was de lokaliteit al „ei-
vol”. Hoewel het voor de „tooneelis-
ten” moeilijk was zich inde zaal met

honderden aanwezigen verstaanbaar te

maken, toch blijkt de uitvoering met

grote aandacht en genoegen gevolgd te

zijn „ten einde toe”. Wanneer wij het

verslag van deze dag verder volgen, le-

zen wij:

„Wat echter het meest behaagde en

aan het Feest de kroon opzette, was

het bal dat den dag besloot en te

ongeveer 10 ure eenen aanvang

nam. Daar heersche gulle vroolijk-

heid bij de beste harmonie; en (het

kostte den Commissarissen van or-

de niet de minste moeite, schoon

wellicht een honderdtal paren

deelnamen aan den dans, de stipt-

ste orde te handhaven ten iedereen

genoegen te geven. Het buffet was

afgestaan aan Boer Balink, den

eigenaar van het feestterrein. Het

denkbeeld om geen sterken drank

te verkoopen was duidelijk geble-

ken voor uitvoering niet vatbaar

te wezen. Toch heeft geen dron-

kenschap het feest pen oogenblik

ontsierd, noch is de minste onvoeg-

zaamheid in woord of handeling

waargenomen. Die houding van het

publiek verdient opmerking en on-

bekrompen waardeering. Het is de

Commissie hoogst aangenaam daar-

aan in het openbaar hulde te mo-

gen toebrengen. In dit opzicht mag

derhalve dit eerste Volksfeest vol-

komen geslaagd heeten.”

Zeer veel was de commissie, verplicht
aan enige beambten „ter Directie van

de Nederl.-Westfaalsehe Spoorweg-
maatschappij alhier”, die aangeboden
hadden voor eigen rekening een fak-

keloptocht te houden op de arvond

voorafgaande aan het feest. „Het
Hoofd der gemeente meende echter de

daartoe vereischte goedkeuring wegens
den Zondag niet te mogen geven”.

Hierdoor werd besloten de fakkelop-
tocht te houden op de avond van het

feest zelf. Maar door het slechte weer

moest dit evenement wederom worden

uitgesteld. In overleg met de feestcom-

missie werd besloten de fakkeloptocht
de avond na het feestte houden en dan

'tevens ‘het vuurwerk alsnog te ontste-

ken. De optocht ondervond bij het pu-
bliek grote waardering. Het vuurwerk

viel echter enigszins in duigen, toen na

de optocht de regen opnieuw bij stro-

men neerviel.

De loco-sekretaris der feestcommis-

sie, de heer C. van Kempe Valk, besluit

zijn verslag aan het bestuur van de

Vereeniging tot Bespreking van Win-

terswijks Belangen” met de volgende
woorden: „En hiermede, Mijne Heeren,
legt de Commissie haar mandaat weder

in Uwe handen neder, en zegt U dank

voor het in haar gestelde vertrouwen.”

Dpor dit geslaagde eerste volksfeest

in Winterswijk werd het fundament ge-

legd'voor datgene, waarover allen zich

telkenjare weer verheugen en waaraan

de gehele Winterswij’kse bevolking
ieder jaar zoveel echte, ongedwongen
en gemoedelijke vreugde beleeft.Javaanse Jongens

LEKKERE

PITTIGE

SHAG I

80 CENT

De Alkmaarse kaas-

markt

TREKT PER SEIZOEN KWART

MILJOEN BEZOEKERS

De Alfcmaarse kaasmarkt, die zich,
zij het de laatste decennia alleen des

zomers, handhaafde sedert 1622; begint
weer vrijdag a.s. De kaasmarkt is meer

een toeristische attractie geworden dan

een economische noodzaak en wordt,
met het oog op het bezoek van zo on-

geveer een kwart miljoen toeristen uit

binnen- en buitenland elk seizoen daar-

om als een brok levende propaganda
voor dit bij uitstek Hollandse produkt
in stand gehouden. Het marktgebeuren
zelf speelt zich af tussen half tien en

half een; op zomerse vrijdagen komen

er zo’n 20 a 25.000 bezoekers naar Alk-

maar. De kaasexpresse-treinen uit Am-

sterdam en Rotterdam rijden ook dit

jaar weer, een rondvaartboot uit Am-

sterdam komt er ook elke vrijdag. Op
topdagen vragen 3700 auto’s en 80 toe-

tinigcars een parkeerplaats je in het

oud-'hollandse stadje met zijn nauwe

straatjes.

Moord op oudejaarsavond

Eerst dan maar eens kijken, hoe laat

hij hier met een trein weg kon. Een

spoorboekje was gauw gevonden en na

enig zoeken oonstateerde Gert, dat hij
pas om 15.28 weg kon en om; 17.08 in

Amsterdam zou arriveren. Dus ruim

veertig minuten te laat. Hij keek op

zijn horloge. Bijna half drie. Dat be-

tékende dus, dat hij nog een uur moest

wachten. En over Arnhem was niets

sneller. Nou, had hij tenminste ruim-

schoots de tijd om Amsterdam in te

lichten.
Het duurde wel even, voor hij de

juiste instantie te pakken kreeg, want

Veenstra bleek al naar huis te zijn.
Maar toen Gert alles nog eens precies
uitgelegd had en meedeelde, dat hij
wegens de sneeuwval niet meer op tijd
aanwezig kon zijn, gaf men hem; de

verzekering, dat men het kind wel zou

Ppvangen en wachten, tot hij was ge-

arriveerd. Inde eerste klas wachtko-
frner van het eerste perron.

En daarna had Gert tijd om rustig
Pen kopje koffie te drinken. Hij bab-

belde wat met zijn Zutphense collega’s
en toen het tijd werd voor de trein,
bracht men hem ineen auto naar het

station, terwijl zijn auto netjes inde

garage gezet werd. Met een stevige
handdruk nam jiij afscheid. „Bedankt
voor de service, hè?”

„Geen dank, collega, omgekeerd zou

io rr^lon-r.

door FRANK VAN FALCKENOORT

En dat moest Gert toegeven.
De treinreis duurde eindeloos. Eerst

het boemelende dieseltje naar Apel-
doorn en vandaar had hij gelukkig een

sneltrein, maar meer dan vol.'Geluk-
kig hoefde hij in Amersfoort niet nog
eens over te stappen. Maarde hele reis

van Apeldoorn af had hij moeten staan.
Met bijna tien minuten vertraging

kwam de trein aan en Gert spoedde
zich naar de wachtkamer van het eer-

ste perron, waar het vol mensenwas.

Inde deuropening bleef hij even staan,
speurend naar een uniform, maar

meteen begreep hij, dat men wel
iemand in burger gestuurd zou hebben.

Hij keek tafel voor tafel langs, maar

nergens zag hij ook maar iets, dat op
een kind leek, dat aan zijn gevormde
idee beantwoordde. Ook zag hij ner-

gens een religieuze. Nou, er zat niets

anders op dan maar eens de zaal door

te slenteren.

Halverwege bleef hij even staan. Een

man zat aan een tafeltje en keek hem

aan en Gert herkende hem onmiddel-

lijk: een oude collega van hem uit zijn
acmsterdamse periode. Maar wie zat

daar dan bij hem aan tafel?

De man had hem ook herkend en

stond op. Ze schudden elkaar de hand

en de ander wees naar de jonge vrouw,
die nieuwsgierig van de een naar de

ander keek. „Dit is juffrouw van An-
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Gert zette grote ogen op van verba-

zing, want hij had alleen maar gedacht
aan een meisje van misschien een jaar
of veertien. Doch de jongedame, die
hem rustig opnam, was minstens ne-

gentien of twintig. Maar dat kon toch

niet?

Aarzelend stak hij zijn hand uit.

„Mijn naam is Hoolwerf, uit Dorrin-

gen.”

„Grada van Andel,” antwoordde ze

met zachte stem. Hij voelde haar hand-

je inde zijne en automatisch trok hij
een stoel bij, waarop hij ging zitten.

Terwijl hij zijn blik niet van haar los-

liet, vroeg hij: „Dus u bent de pleeg-
dochter van mevrouw Goedgeburen?”

Ze knikte. „Dat ben ik.” Ze opende
haar tasje en overhandigde hem haar

pas. „Hier kunt u zich overtuigen mijn-
heer.”

Gert keek de pas door en constateer-

de, dat het meisje twintig jaar was, ne-

derlandse en dat in het vakje „beroep”
genoteerd stond „studerend”. Zwijgend
gaf hij het document terug. „Uw be-

geleidster is zeker alweer vertrokken?”

„Ik ben alleen gereisd, mijnheer. Ik

reisde de laatste jaren altijd alleen.”
Toen de formaliteiten afgelopen wa-

ren, kocht Gert een kaartje naar Zut-

phen eerste klas en souppleerde zelf

bij. Inde eerste klas zouden ze mis-

schien rustig kunnen praten.
Ze zaten elk ineen hoek en Gert

keek haar onderzoekend aan. Haar

dus men zou haar wel volledig inge-
licht hebben. „U bent op de hoogte met
wat er gebeurd is, juffrouw van An-
del?”

Ze knikte en antwoordde met toon-

loze stem: „De directrice vertelde het

me vanmorgen. En dan nog wel ver-

moord ... Het is
...

ik kan het nog niet
allemaal verwerken. Ze was altijd zo

lief voor me.”

Hij knikte en presenteerde een siga-
ret. Nadat ze rookten, vervolgde hij:
„Ik zal u een paar vragen moeten stel-

len, juffrouw, die misschien pijnlijk
zijn. Maar het gaat er om de moorde-

naar van uw tante op te sporen. Alles
wat u weet, kan van belang zijn, ziet
u?”

„Moet u ... bent u belast met. ..”
„Ja. Het onderzoek in deze zaak is

mij opgedragen. Geen prettig werk,
doch beslist noodzakelijk. Dat zult u

ook wel begrijpen. Is het u ook bekend,
of uw tante vijanden had?”

Het meisje schudde heftig haar zwart

gelokt hoofd. „Welnee? Waarom? Ze

was lief en vriendelijk voor iedereen.”

„lemand 'had het toch op haar le-

ven gemunt, juffrouw Van Andel,”
antwoordde Gert droog. „Dat bewijst
deze moord. lets anders, weet u ook, of

de overledene nog familieleden had?”

Het meisje dacht even na. „Ja, ze

heeft me wel eens verteld over haar

familie, maar ik heb het nooit precies
uit elkaar kunnen houden. Ik bedoel:

van wie er nog leefden en wie niet

meer. Tante was zelf al jaren weduwe.”

Zegt u die iets?”

Ze aarzelde en dit ontging Gert niet.

„Ik heb hem wel eens ontmoet, bij tan-

te Anne,” antwoordde ze voorzichtig.
„Hij woont in Oorringen.”

„Dus dat weet u. Apropos, we gaan
nu naar Dorringen. Tenminste ... dat
is het plan. Ik ben onderweg min of

meer met de auto inde sneeurw blij-
ven steken.” Hij keek door het raam

inde donkere avond. „Hier sneeuwt het
tenminste niet meer. Misschien komen

we toch nog met de auto aan. Hebt u

hem vaak ontmoet?”

Ze keek hem vragend aan.

„Die neef, bedoel ik. Jan Gillissen.”

„Verschillende malen. Ik ging alleen

inde vakanties enkele 'dagen naar Am-

sterdam. Soms wat langer. Maar nooit

langer dan een week.”

„Dat is waar ook: u bent op een in-

ternaat, nietwaar?”

„Ja, in Duitsland.”

„Deert u ergens voor?”

„Ik word opgeleid voor onderwijze-
res. Aan het internaat is ook ' een

kweekschool verbonden. Ik hoop de ko-

mende zomer examen te doen.”

„lets anders, juffrouw van Andel. Is

het u bekend, welke bronnen van in-

komsten uw pleegmoeder had?”

Het meisje keek de rechercheur eni-

ge tijd nadenkend aan. „Ik heb me er

nooit in verdiept,” antwoordde ze di-

plomatiek.

Gert voelde onmiddellijk, dat het

meisje meer wist dan ze los wilde laten.

„Sinds wanneer bent u op dat inter-

naat, juffrouw Van Andel?”

Ze zuchtte. „Ik was zestien,” ant-

woordde ze kort.

Gert begreep, dat hij een draad in

(handen had en vorste verder. „Wat
|cunt u me van uw levensloop vertel-

len? Ik bedoel vanaf het ogenblik, dat

si bewust bepaalde dingen ging opmer-

ken. U bent een toekomstige onderwij-
zeres, dus u zult wel begrijpen, wat ik

hiermee bedoel.”

Het meisje begon te vertellen en Gert

den koos. „Wie mijn ouders waren, is
niet bekend. Ik weet het tenminste niet
en voor zover ik heb kunnen nagaan,
wist tante Anne het evenmin. Hoe ik

bij haar gekomen ben, heeft ze me

nooit willen vertellen, hoewel ik het
vaak gevraagd heb. Ze heeft me van

heel jong af opgevoed, samen met oom

Kees, dat was de man van tante Anne,
maar oom Kees is al jaren dood. Hem

herinner ik me nog zo’n beetje. Ik was

negen jaar, toen hij stierf.”

„Wat deed die oom Kees voor de
kost?” !

„O, hij stond altijd op de Markt, op
het Waterlooplein voornamelijk. Inde
winter warme chocola en ’s zomers met

ijs.”

„Gaat u verder.”

„Nou, veel is er niet te vertellen. Na
de dood van oom Kees heeft tante An-

ne alles verkocht. Marktwagen en zo.

Ik ging op school en later naar de Ulo.
Toen ik zestien was, bracht ze me zelf

naar Nonnenwerth, zo heet het inter-

'naat. Daar ben ik al die jaren geweest
en kwam alleen inde vakanties enkele
dagen thuis.”

„En waarvan heeft uw tante na de
dood van haar man geleefd?”

Het meisje haalde haar schouders op.
„Daar heb ik me nooit in verdiept,” zei
ze nog eens. „Ik neem aan, dat oom

Kees wel wat nagelaten zal hebben. In
ieder geval leefde ze er goed; van.”

Gert knikte. „Dat moest haast wel,
want die kostschool of dat internaat,
hoe u het wilt noemen, zal wel een aar-

dige 'cent gekost hébben. Voeg daarbij
uw kleding en uw zakgeld, de reizen

inde vakantie.. . dat is tezamen een

aardig kapitaaltje per jaar. Ik neem

aan, dat die kostschool niet een inrich-

ting is, waarop iedereen wordt toege-
laten?”

Langzaam schudde ze haar hoofd.

„Er wordt inderdaad een zeer stren-

ge selectie toegepast,” antwoordde ze

op afgemeten toon.

MEIFEEST 1963

Het MQRGENPROGRAMMA ziet er als volgt uit:

8.30 uur: REVEILLE door „EXCELSIOR” en Tamboerkorps vanaf

Flora, langs de volgende route: Scholtenenk - Verlengde
Ratumsestraat - Ratumsestraat - Markt - Wooldstraat -

Wheme.

8.45 uur: OPENING van het Meifeest door de heer G. Veenhuis

met zang van „HERLEVING”.

9.15 uur: Vertrek voor de wandeling met uitgeleide door „EXCEL-
SIOR” via Wheme, Wooldstraat, Zonnebrink, Hilbelinks-

pad tot kruising Eelinkstraat (de Pol). Hier neemt „Ex-
celsior” afscheid en gaat de wandeling verder via Hilbe-

linkspad, Bataafseweg, oversteek Kottenseweg naar

PENSION WAMELINK.

10.45 uur: GEZELLIGE BIJEENKOMST met koffie, krentenbrood,
voordracht en muziek. Einde ± 12.00 uur.

AVONDPRORGAMMA in „de Harmonie”
Aanvang 19.30 uur precies.

Met medewerking van:

Zangvereniging „HERLEVING” en

Toneelvereniging „TOT STEUN IN DE STRIJD”.

Opgevoerd wordt het toneelstuk :

„NACHT ZONDER DAGERAAD”

Spreker: de heer E. MEESTER,
secretaris-penningmeester van de P.v.d.A.

De toegangsprijs bedraagt ƒ 1.25

voor bejaarden ƒ 0.75

Kaarten verkrijgbaar bij :

G. J. VEENHUIS, Berkenstraat 20

H. J. BIESHEUVEL, Popullierenstraat 35

Mevr. v.d. HURK-ZWIERING, Violenstraat 23

alsmede ’s avonds aan de zaal.

Op alle vakbondsleden, Partij- en huisgenoten
wordt op hun aanwezigheid gerekend!

HET MEICOMITE.

KINDERMEIFEEST 1963

MORGENPROGRAMMA
voor kinderen van 4 t/m 7 jaar :

Jeugdvariëté in Zaal Nijenhuis.
Aanvang 9.30 uur. Zaal open 9 uur.

MIDDAGPROGRAMMA
voor kinderen van 8 t/m 13 jaar :

Jeugdvoorstelling in Zaal Nijenhuis,
Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.30 uur.

Gratis kaarten verkrijgbaar op vertoon van bondsboekje/lidm.schap
P.v.d.A. bij :

Mevr. SEVEREIN, Hakkelerkampstraat 12

Mevr. v.d. HURK, Violenstraat 23

Mevr. LAMMERS, Troelstrastraat 42.



Waterschapsgebouw in Lochem wordt verbouwd

Bijdrage in ruilverkaveling
Rekken

Gecombineerd college moet verhuizen

Het gecombineerde college van het

Waterschap van de Berkel heeft

zaterdagmorgen in snel tempo een

aantal besluiten genomen, waar-

van de belangrijkste waren, de ver-

betering van de Nettelhorsterlaak,
de Heksenlaak en de Veldhorster-

laak, alsmede het verlenen vaneen

financiële bijdrage inde ruilverka-

veling Bekken. Verder werd in de-

ze vergadering een voordracht op-

gemaakt ter benoeming vaneen

heemraad. De heer H. Goossens uit

Winterswijk, die onlangs herbe-

noemd is, heeft n.l. om gezond-
heidsredenen voor deze functie be-

dankt. De opgemaakte voordracht

luidt: 1 A. J. Verink, Kotten, 2 J.

Th. J. Elsinghorst, Winterswijk, 3

J. A. Geessink, Meddo.

De Kon. Ned. Heidemij heeft de

plannen opgemaakt voor de verbete-

ring van de hierlboven genoemde wa-

terleidingen met nevenleidingen. Voor

het gedeelte van de Nettellhorsterlaak

tot aan de grondduiker onder de Ber-

kel en de zijleidingen inde ruilverka-

veling Langen bij Lochem nam het ge-
combineerd college reeds eerder een

besluit. Het plan dat nu werd aange-

nomen betreft het verbeteren van lei-

dingen in Nettelhorst en Kuisdom, met

uitzondering van de leidingen inde in

voorbereiding zijnde ruilverkaveling
Geesteren 1 en 2. In dit plan is ook de

zogenaamde Kleine Beek opgenomen,

waardoor de mogelijkheid wordt ge-
boden om straks aansluitende beekver-

betering inde ruilverkaveling Geeste-

ren uitte voeren. De kosten van dit

plan zijn geraamd op f 730.350,—.
In antwoord op vragen van de heren

Tiessink en Boevink zei de watergraaf,
ir. J. Baas, dat de CTD waarschijnlijk
60 procent subsidie zal verlenen. De

verbetering van de Nettelhorsterlaak

gaat tot de Bolksbeek en dan verder

naar het zuiden. Men moet dit plan zien

als een voorloper van de volle ontwa-

tering van het gebied dat aan de ene

,kant begrensd wordt door de Berkel

en aan de andere kant de Bolksbeek en

dat zidh uitstrekt van het Twenteka-

naal tot Haarlo. Het ligt inde bedoe-

ling dit plan in 1964 uitte voeren.

Het zelfde geldt voor de verbetering
van de bovenloop van de Heksenlaa'k

met zijleidingen in het Ruurloseforoek.

Deze verbetering omvat een gebied van

725 ha en de kosten worden geraamd
op f 605.650. Het middenstuk van deze

beek blijft dan zitten. Voor de verbe-

tering daarvan is eerst een vrijwillige
ruilverkaveling nodig.

De verbetering van de Veldihorster-

laak omvat een oppervlakte van onge-

veer 519 ha. De bestaande benedenloop
van deze beek loopt overeen lengte
van ongeveer twee kilometer door de

bossen van kasteel De Veldhorst en

loost beneden de stuw op de Berkel.

Boven de Boevinkbrug is thans een

nieuwe leiding ontworpen, ter lengte
van ongeveer 500 meter, waardoor een

aanzienlijke verkorting van het leidin-

genstelsel wordt verkregen. Verbete-

ring van het bestaande tracé wordt zo-

wel landschappelijk als economisch niet

verantwoord geacht. Met name langs
de Afwatering van Oldeweerd is de wa-

terstaatkundige toestand zeer slecht.

Door de snellere afvoer op de Berkel en

door omlegging van het tracé van deize

beek bij De Boekhorst wordt een aan-

merkelijke verbetering bereikt. De kos-

ten van dit plan zijn geraamd op

f 210.850.

Bijdrage ruilverkaveling Rekken

De Cultuurtechnische Dienst heeft

het Waterschap gevraagd of het in

principe bereid is een bijdrage te ver-

lenen inde ruilverkaveling Rekken.

De rijksibijdrage in deze verkaveling
zal 68 procent bedragen. De kosten voor

de waterbeheersing zijn geraamd op

f2.957.700. Wanneer het gebied niet

verkaveld zou worden zou het water-

schap t.z.t. ook voor deze kosten ko-

men te staan, aangezien de waterstaat-

kundige toestand' hier onhoudbaar is en

dringend verbetering behoeft. Het on-

gesubsidieerde gedeelte bedraagt 32

procent, oftewel f 950.000. Het gecom-

bineerd college verklaarde zich in prin-
cipe bereid deze bijdrage te verlenen.

De bestaande regeling voor het ge-

bruik vaneen eigen auto, die van toe-

passing is op de secretaris, het hoofd

van de technische dienst en anderen,
werd zodanig gewijzigd dat de water-

graaf hier thans ook onder valt.

Vervolgens werd besloten tot dein-

stelling van de we-rkclassificatie en de

prestatiebeloning, overeenkomstig de

richtlijnen opgenomen in het advies

van de Unie van Waterschapsbonden.

Waterschapsgebouw te klein

Het Waterschapsgebouw te Lochem

zal een vrij ingrijpende verbouwing
ondergaan en na die verbouwing zal er

voor het gecombineerd college geen
ruimte meer zijn om te vergaderen. De

ruimte, die hier thans voor wordt ge-

bruikt, wordt straks n.l. de kamer voor

het dagelijks bestuur. Verder wordt het

interieur ook op andere punten gewij-
zigd, terwijl de technische dienst een

praktisch nieuwe verdieping ter be-

schikking krijgt. Het dak, dat aan ver-

nieuwing toe is, wordt n.l. opgetrokken
en de plafonds van de huidige verga-
derzaal wordt ongeveer veertig centi-

meter verlaagd. In die bovenste etage
wordt over de gehele lengte van het

gebouw een tekenzaal ingericht en ver-

der komen er enkele andere vertrek-

ken voor de technische ambtenaren.

Over de veribouwingskosten werden in

het openbaar geen cijfers verstrekt.

Wel wees de watergraaf er op dat men

gedurende de verbouwing tijdelijk er-

gens anders onderdak zal moeten vin:

den. Bovendien zal het gecombineerd
college naar andere ruimte om te ver-

gaderen uit moeten zien.

In verband met de zich steeds uit-

breidende werkzaamheden werd ver-

volgens besloten het personeel van de

administratieve dienst met een amb-

tenaar uitte breiden. Deze zal voorna-

melijk belast worden met de archief-

verzorging en de registratuur en de

rang krijgen van adj. commies of adj.
commies A.

Er werden nog twee punten aan de

agenda toegevoegd, n.l. het door de

heer Goossens ingediende ontslag als

heemraad en een voorstel tot grond-
aankoop onder Geesteren.

De watergraaf betreurde het dat de

heer Goossens zo kort na zijn herbe-

noeming voor de duur van zes jaar om

gezondheidsredenen ontslag heeft moe-

ten vragen. Spreker hoopte dat de heer

Goossens weer geheel van zijn (ziekte

zal herstellen en dankte hem voor de

ondervonden vriendschap en de zeer

consciëntieuze wijze waarop hij steeds

de belangen van het waterschap heeft

behartigd. Het ontslag zal ingaan per

1 juni.
De grondaankoop onder Geesteren

betreft een boerderijtje van de heer

Polsrvoort. 'De koopsom bedraagt
f 40.000 en de oppervlakte is ruim vier

hectare. Het gaat het waterschap uiter-

aard speciaal om de grond, die moge-

lijk als ruilobject za'l kunnen worden

gebruikt. Het gecombineerd college
ging direct met dit voorstel accoord.

Inde rondvraag stelde de heer Boe-

vink (Rekken) voor t.:z.t. eens een ex-

cursie te houden naar de gebieden waar

reeds verbeteringswerkzaamheden in

uitvoering zijn of dit voorjaar zullen

beginnen. De watergraaf nam dit voor-

stel graag over.

In antwoord op een vraag van de hr

Klein Gebbink deelde ir. Baas nog me-

de, dat het tweede gedeelte van de Mei-

beek thans in uitvoering is. Met de ver-

betering van het eerste gedeelte van de

Nettelhorsterlaak hoopt men ook over

enkele weken te kunnen beginnen. Ten

aanzien van de subsidiëring van de

Berkelwerken tot Haarlo zal inde Sta.

tenvergadering van 16 mei hoogstwaar-
schijnlijk de beslissing vallen. De land-

bouwcommissie en de waterstaatscom-

missie zijn onlangs uitvoerig overeen

en ander ingelicht en er bestaat goede
hoop dat in, de tweede helft van

mei ook aan de Berkel kan worden be-

gonnen.
Heemraad Esselink richtte zich nog

met enkele woorden van dank en waar-

dering tot de heer Goossens, die zelf

ook nog een kort dankwoord sprak.

VerkoudheiJ... weg ermeel Be-
scherm u ertegen, bevrijd u er-

van met WITTE KRUIS, (poeders,
tabletten of cachets). Salicyl-vrij
en daardoor geen maagklachten.

WITTE KRUIS

PHOENIX

overal

gezien

met fabrikaat Vredestein banden

Prijscourant gratis bij’ dealers of

N.V. Phoenix, Postbus 230, Groningen:

Motorgrasbaanraces
in Lichtenvoorde

De bekende Motor- en Automobiel

Club, MAC Lichtenvoorde, welke in

binnen- en buitenland bekendheid

kreeg door haar sinds 1946 georgani-
seerde internationale motorcrosses op
het befaamde Schanscircuit, gaat op-

nieuw een primeur brengen in ons ge-
west.

Op een daarvoor speciaal beschik-

baar gekomen nieuw circuit aan de

provinciale weg Lichtenvoordie-Doetin-

chem, presenteert de ervaren MAC

zondag 28 april een voor Gelderland

nog onbekend nieuw boeiend motor-

sportevenement inde vorm van pure

motorgrasbaanraces.

Om de duizenden motorsportliefhefo-
bers, welke o.m. van de laatste Grand

Prix races de jaarlijkse internationale

motocrosses maar al te zeer kennen,
óók aan het begin van het seizoen reeds

van wedstrijdsport te doen genieten,
hebben de Lichtenvoordse organisato-
ren gemeend ook eens met een geheel
andere vorm van motorsport te doen

kennis maken. De spectaculaire gras-
baanrace kent wedstrijdklassen inde

125, 175, 2501
,

350 en 500 cc solo- èn zij-
spanklasse, zowel seniores als juniores.
De wedstrijden, waarbij de rijders
anders dan inde crosses hun machi-

nes tot hoge snelheden mogen opvoe-

ren, kennen 3 manches van 5 tot 6 ron-

den en bied de kijkers een volledig
veldoverzicht doordat het circuit on-

geveer 600 meter bedraagt en veilig
wordt gebaricadeerd door onafgebro-
ken strobaaltaluds.

De populaire sport, welke 'voor

wat ons land betreft na jaren voor-

al inde noordelijke provincies te zijn
beoefend, zich ook elders steeds sterker

verbreidt, belooft een boeiende opening
te worden van het internationale mo-

torspoitseizoen.

Het initiatief tot organisatie van dit

voor het oosten des lands geheel nieuw

evenement kreeg tijdens een buitenge-
wone ledenvergadering van de Lich-

tenvoordse MAC algemene bijval. On-

milddellijk daarna is de organisatiema-
chine weer op gang gebracht en dit be-

tekent, dat het zowel inde solo- alsook

inde voor Lichtenvoorde geheel nieu-

we zijspanklasse, spoedig weer duchtig
gaat ronken; ditmaal dus inde vroege

lentelucht en
... nog sneller en specta-

culairder dan anders!

Mond- en klauwzeer uitbannen

door goede ontsmetting
Het is verontrustend, dat het aantal

gevallen van mond- en klauwzeer in

het oosten van het land, speciaal inde

provincies Gelderland en Overijssel,
nog voortdurend' toeneemt. Alles is er

op gericht, dooreen doeltreffende ont-

smetting op de boerderijen, de gevrees-
de ziekte een halt toe te roepen en te-

rug te dringen. Als allen voldoende

meewerkten, zou dat zeker binnen af-

zienbare tijd gelukken, maar helaas

ontbreekt daar nog wel eens wat aan.

De meeste veehouders hebben gelukkig
volledig begrip voor de noodzaak van

het opvolgen van de gegeven ontsmet-

tingsadviezen. Er zijn er echter ook

nog altijd die geen druppel of schilfer

natronloog op hun bedrijf hebben. Zij
vormen de zwakke schakel in het hard-

nekkige en kostbare gevecht tegen de

gevaarlijke vijand.
Ook nog te velen bezoeken het be-

drijf, die kort tevoren op andere bedrij-
ven zijn geweest en dus overbrengers
van smetstof kunnen zijn. Men behoeft

bijvoorbeeld slechts te denken aan des-

kundigen van voorlichtingsdiensten of

personeel van veevoederfabrieken. Van

hen en van alle anderen die het bedrijf
bezoeken, moet worden geëist dat ze

zich grondig ontsmetten.

Zorg dus voor een paar rubberlaar-

zen en voor een plastic bak, voorzien

vaneen losse bodem van sChuimplas-
tic, waarin gemakkelijk een laars met

een harde borstel kan worden gereinigd
en ontsmet. Voor het maken van de

ontsmettingsstof vaneen 1 tot 2 pro-
cent oplossing van natronloog, dient

men te beschikken overeen fles met

een geconcentreerde natronloogoplos-
sing en een maatbekertje, waarvoor

eventueel de schroefdop van de fles

kan worden gebruikt. Ook kan gebruik
worden gemaakt van plastic zakjes met

50 gram natronloogschilfers. Deze schil-

fers moeten worden opgelost in 3 tot

4 liter lauw water, iets minder dus dan

een halve emmer. Let er vooral op, dat

de plastic zakjes goed worden dichtge-
bonden en dat de natronloogschilfers
niet met de handen worden aangeraakt.

Bij het betreden van het bedrijf wor-

den nu 'de laarzen aangetrokken en

met behulp van de borstel inde plastic
bak grondig ontsmet. Ook de handen

worden met de natronloogoplossing
ontsmet en vervolgens goed mét water

afgespoeld. Daar natronloog leer aan-

tast, is het ontsmettingsmiddel niet ge-

schikt om leren schoeisel te behande-

len. Ook dient het zo min mogelijk met

de huid en vooral niet met de ogen in

aanraking te komen. Mocht dit onver-

hoopt toch gebeuren, dan kan onmid-

dellijk afspoelen met ruim water letsel

voorkomen.

Bij zorgvuldige toepassing kan het

ontsmettingsmiddel echter veel onheil

voor het bedrijf voorkomen.

Winterswijk

Een verrassing voor

bejaarden
Het bestuur van de Winterswijkse Speel-

tuinfederatie had de aardige geste de Win-

terswijkse bejaarden boven 60 jaar uitte no-

digen om op zaterdag 27 april a.s., ’s avonds

8 uur in het Parochiehuis gratis bij te wonen

de kinderoperettes „D>e gelaarsde Kat" en

„Prinses Rosalijn”.
Wij twijfelen er niet aan dat vele bejaar-

den van dit buitenkansje gebruik zullen ma-

ken. Het U.V.V.-bestuur dankt de federatie

hartelijk voor deze uitnodiging.
Men leze de advertentie in dit nummer.

Schaakcompetitie W.S.G.

Inde clubcompetitie van het Winterswijks
Schaakgenootschap zijn thans 21 ronden ge-

speeld. Bruggers bezet de eerste plaats met

een kleine voorsprong op Bosch, die even-

wel nog 2 partijen achterstand heeft, waaruit

hij zeker nog voldoende punten kan- halen

om met Bruggers gelijk te komen. De nog

resterende twee ronden zullen de beslissing
moeten brengen.

De stand is thans:

1. B. }. Bruggers 707J4 p.; 2. F. Bosch

660)4 P-: 3. H. van der Schaaf 640)4 P-: 4.

A. Beens 614)4 p.; 5. ]. B. Lammers 591 p.;
6. J. W. Denkers 493 p.; 7. C. van den

Hurk 455)4 p.; 8. J. E. F. Ellinger 45134 P-:

9. J. M. van Mourifc 416 p.; 10. D. Hunnego
404 p.; 11 J. W. Bilderbeek 39834 P-: 12.

H. ]. van Beek 39434 P-: 13. H. Th. Hof-

stede 35934 P-: 14. J- Wolters 339)4 p.: 15.

Mevrouw Donker33l p.; 16. Mevrouw Bosch

324 p. (uit 13 partijen); 17. H. Hauswijk
31934 P-: 18. H. Hietbrink 318 p.; 19. J.

316 p.; 20. W. Lammerding
312 p.; 21. L. A. C. Weenink 28034 P-: 22.

W. Verheul 27834 P-; 23. H. J. Lammers

24434 P-: 24. W. Kruisselbrink 233 p.; 25.

Mej. M. C. Bal 213 p.; 26. H. J. Simonetti

20134 P- (uit 12 partijen); 27. J. B. te Brake

177 p. (uit 7 partijen): 28. S. J. A. Solbrig

165J4p. (uit 19 partijen); 29. J. Remmers

154 p. (uit 11 partijen).

Feestavond

Chr. Oranje Vereniging
Ter gelegenheid van de verjaardag van

H.M. de Koningin, organiseert de C.0.V.,

een feestavond in d'e zaal van Fides.

Als hoofdnummer voor deze avond, zal

door de eigen toneelgroep worden opgevoerd
het blijspel in 3 bedrijven: „De dochters van

de baas”, van C. van der Lingen.
Dit stuk speelt in het gezin van de aanne-

mer Wortel, waar de drie dochters het mid-

delpunt vormen. De moeder heeft door de

stijgende welvaart grote en hoge toekomst-

plannen voor deze drie, waarvan de oudste

reeds verloofd is met een joukheer. Vader

stelt het geluk van zijn kinderen anders en

dat dit tot vrolijke momenten en verwikke-

lingen aanleiding geeft, is te begrijpen. Voor-

al als de jongste dochter, in complot met

haar vader, hier de helpende hand gaat bie-

den.

Natuurlijk is dit in strijd met de verwach-

tingen van de moeder en hierdoor ontstaan

diverse conflicten. .

Ondanks al deze strubbelingen en een ver-

broken verloving, komt ondanks de teleurge-
stelde moeder alls in goede banen.

Dit spel zal zeer zeker onder de bekwame

leiding van de heer Zweverink, aan de be-

zoekers een vrolijke avond bezorgen.
Voor verdere bijzonderheden zie men de

advertenties in dit en het volgende nummer.

Gevonden voorwerpen

Wieldop; sleutel; 2 hoofddoeken; bankbil-

jet van ƒ 10,—; vrachtbrief en ƒ 10,—; porte-
monnaie; 2 sleuteltjes; duimstok; kop van

fietslamp; aansteker; witte fietspomp; deksel

van melkbus (nr. 1005); 2 parapluhoesen;
herenpolshorloge; etui met autosleutel; haak-

werk; 2 paar damesglacé’s; paar groene bre-

tels; rolschaatssleutel; sleuteltje van DKW;

dameshorloge; bedrag van ƒ 45,—; porte-
momnaie met inhoud. In het Algemeen Zie-

kenhuis blijven liggen: herenvest; mohair-

sjaal; geblokte sjaal; paar handschoenen.

Staatsloterij
ƒ 25.000,—! 19292; ƒ 5000,—t 4147; f 2000,
7158; ƒ 1500,—: 7309—7902; ƒ 1000,—: 5485

6363—9054—9922—16483.

Winterswijk, eigen gelden:
7704 7713 7741 7748 7752

7756 7770 7775 7780 7786

7794 _ 10481 10492 16360.

RATUM

Geslaagde uitvoering
Crescendo

Zaterdag heeft de Ratumse Muziek-

vereniging Crescendo haar jaarlijkse
uitvoering gegeven. In tegenstelling tot

vorige uitvoeringen kon het hele orkest

op het toneel plaats neimen. Dit is al-

lereerst te danken aan enige leden van

toneel- en muziekvereniging, die vele
vrije dagen hebben opgeofferd om het

toneel geheel te restaureren. Dit ver-

grote toneel opent voor beide vereni-

gingen ongekende mogelijkheden.
De leiding berustte bij de heer Te

Kempel, die de zieke heer Schepel
reeds enige weken had vervangen. Het

programma werd dn vlot tempo afge-
werkt en het orkest werd beloond met

een dankbaar applaus. De volgende
nummers werden ten gehore gebracht:

1 March of Triumplh; 2 Behut’ dich

Gott, orkestvariaties vaneen oud Duits
volkslied met een verdienstelijke trom-

petsolo van Samberg jr.; 3 The Pre-

mier, mars; 4 Strauss walsenpotpourri;
jammer dat het samenspel soms wat

te wensen overliet; 5 San Marino; 6

Pride of Texas, mars; 7 Ouverture

Hollandia, die zeer goed vertolkt werd;
8 Los Angelos, jazz-mars met sterk syn-

copische elementen.

Hierna volgde het optreden van het

Jeugdkorps en de Tamboers, beide on-

der leiding van de heer Weenink, een

goede oude bekende van Crescendo.
Voorzitter J. Samberg overhandigde

beide leiders na afloop van dit eer-

ste deel een kleine attentie.

Na de pauze volgde een bont pro-

gramma, verzorgd door de leden van

Crescendo met aanvulling van enige
dames.

Als conferencier trad voorzitter Sam-

berg op, die zich voorreffelijk van zijn
taak kweet. Het programma, een bonte

mengeling van muziek, zang, voor-

dracht, schetsjes, e.d. viel bij de vele

aanwezigen ten zeerste inde smaak.

Medespelers waren Samberg, Rauwer-

dink, Toefoes, Oonk en de dames Sam-

berg en Heezen; de zangnummers wer-

den verzorgd door de zusjes Vreeman,
terwijl een groepje uit het korps de

muzikale omlijsting verzorgde. Dit

groepje had zichzelf de toepasselijke
naarn gegeven van De Hooiblazers,

Al met al kan Crescendo op een ge-

slaagde uitvoering terugzien.

Een jaar vrijwillige hulp voor

de medemens
Duitsland telt nog offervaardige jongeren

Heidi B. 18 jaar, vrolijke ogen, mo-

dem kapsel, gekleed ineen blauwe

schotse plooirok en witte over-

hemdblouse. De bejaarde inwoners

vaneen protestants tehuis voor be-

jaarden noemen Heidi B. „ons zon-

netje”. Zij brengt de maaltijden

aan degenen die bedlegerig zijn,

helpt zo nodig bij het „voeren”,

ruimt kamers op, helpt bij het aan-

kleden, leesfl inde namiddag vaak

voor en helpt indien nodig pok nog

inde keuken. De oude mensen we-

ten, dat Heidi evenals de twintig-

jarige Carola H. met wie zij een

kamer deelt en die dezelfde kleding

draagt, eigenlijk een ander beroep-

heeft. Zij weten, dat beide meis-

jes ondanks de goede verdienste in

hun werkkring, daarvan vrijwillig

gedurende een jaar afstand hebben

gedaan om in dit tehuis tegen een

zakgeld te werken. Dat zij vrijwil-

lig een „diaconaal jaar” vervullen,

waartoe de protestantse kerk van

Duitsland de jongeren oproept.

Liever mensen dan dossiers

„Dat zoiets nog voorkomt”, zeggen de

oude mensen, „dat die twee altijd even

vrolijk en opgewekt zijn hoewel ze

hard moeten werken”. Heidi en Carola

gevraagd naar de reden van hun be-

sluit zo’n diaconaal jaar te doen, spre-
ken niet van morele verplichtingen en

'offers Ibrengen. Zij blozen een beetje
fen Carola, die op een advocatenkan-

toor werkte, zegt „ik wou graag eens

met mensen te maken hebben. Ik had

schoon genoeg van al die dossiers, die

memories van antwoord en conclusies”.

Heidi: „och, eens moet je toch van huis

weg en toen dacht ik, dat ik tijdens
zo’n diaconaal jaar wel een boel zou

kunnen leren”. Dat zij ineen bejaar-
dentehuis terecht zouden komen, had-

den zij -beide echter niet gedacht. Tij-
dens de voorbereidende cursus, waar-

in zij met nog twintig meisjes en ook

een paar jonge mannen op hun taak

werden voorbereid, hadden zij ervaren

hoe dringend men juist in bejaarden-
tehuizen om hulp verlegen zit. „Toen
hebben we het maar geprobeerd en ik

geloof dat we juist nu helemaal niet

weg willen nu wede mensen hier een

beetje kennen,” aldus Heidi.

Al ruim zesduizend

leder jaar melden zich ettelijke hon-

derden Duitse jongeren twintig pro-
cent daarvan zijn jonge mannen bij
de evangelische kerk voor zo’n diaco-

naal jaar aan. Tot dusver hebben ruim

zesduizend vrijwillige helpers en help-
sters deze dienst verricht, die inder-

daad met offers gepaard gaat. Sedert

enige tijd wekt ook de Duitse katho-

lieke kerk op tot een „jaar voor de

naaste”. Zij heeft ook al goede erva-

ringen opgedaan. Tot Oostenrijk en

Zwitserland, Frankrijk en Nederland is

deze vorm van hulpverlening ook door-

gedrongen. Het Nationale Bureau van

het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk
in Nederland heeft onder het motto:

„Geef een jaar van je leven” tot deze

vrijwillige sociale hulp opgeroepen.

In september a.s. gaat een eerste

groep van 15 tot1 20 (meisjes met dit

werk beginnen. De Nederlandse

protestantse intterkerkelijke com-

missies begonnen in 1958 al met

zo’n „diaconaal jaar” waarvoor op

het ogenblik 139 Nederlandse meis-

jes werkzaam zijn.

Ook voor buitenkerkelijke jongeren

-In Duitsland zal voortaan ook voor

buitenkerkelijke jongeren een derge-
lijke mogelijkheid tot vrijwillige socia-

le hulpverlening komen. Inde bonds-

dag is al een wetsontwerp aanhangig

gemaakt, waarin bepaald wordt, dat

zo’n „sociaal jaar” weliswaar niet als

beroepsopleiding kan worden aange-

merkt, maar wel, dat het fiscaal en wat

de sociale voorzieningen, kinderbijslag
e.d. betreft als beroepsopleiding zal

worden -beschouwd, zodat de jonge vrij-
willigers in dit opzicht geen financieel

nadeel ondervinden. Dit zal vooral het

ook voor die ouders, die hun kinderen

tot dusver om financiële redenen niet

konden toestaan een diaconaal jaar te

doen, makkelijker maken een positieve
beslissing te nemen.

Het verrassende aspect, naar de or-

ganisatoren zowel uit protestantse als

katholieke kringen mededelen, is na-

melijk niet, dat de jongeren niet bereid

zijn tot het brengen van offers, maar

dat de ouders in vele gevallen een ne-

gatieve houding innemen en zulks af-

raden.

Idealisme

De 40-50 jarigen, wier voorraad aan

idealisme in het nationaal-socialistische

tijdperk verbruikt of misbruikt werd,

vinden zichzelf wak veel „nuchterder”
dan de moderne jeugd, die toch zo vaak

voor egoïstisch uitgekreten wordt. Het

komt meer dan eens voor, dat ouders

op de mededeling van zoon of doch-

ter dat zij een diaconaal jaar willen

doen, antwoorden „wees niet zo stom,

laat je toch niet voor een beetje zak-

geld uitbuiten. Laat ze maar betere sa-

larissen in al die inrichtingen gaan

betalen, dan komt het personeel ook

wel”. Daarbij is de salariëring in Duits-

land voor huishoudelijk- en verplegend
personeel helemaal niet slecht. De

jongeren echter, die bereid zijn om te-

gen een zakgeldivergoeding van onge-

veer 50 gulden per maand in bejaar-
den. en kindertehuizen e.d. te gaan

werken, doen dit om geheel andere re-

denen.

„Het is helemaal niet zo vanzelf-

sprekend jong en gezond te zijn en

uiteen ordelijk gezin te komen”,

zegt een secretaresse. „Ik had nooit

gedacht, dat er zoveel ellende inde

wereld is. Zelfs op mijn leeftijd (20

jaar) zijn al velen ongeneeslijk

ziek. IDan kun, je alleen Imaar

dankbaar zijn, dat je gezond bent

en werken kunt...” ■ >

En een achttienjarige, die direct na

het eindexamen haar „diajaar” deed,
zegt: „Nu hebben ook mijn ouders in-

gezien dat ik echt aanleg heb voor ver-

pleegster en dat ik daarin gelukkiger
word dan in welk ander beroep ook.”

Ongeveer 60 procent van de jonge
Duitse meisjes, die een jaar geven voor

vrijwillige sociale hulp, gaat daarna
ook in sociaal-maatsdhappelijk beroep
werken. Ook de jonge mannen doen

dat inde meeste gevallen.

In zo’n beroep vinden zij, wat een

van hen „het menselijk element” noemt

iets wat zij zittend aan de schrijfma-
chine, de lopende band of tijdens hun

studie missen. Tijdens zo’n jaar hebben

zij leren „zien” en zij werden ontvan-

kelijker voor het leed van anderen.

CORLE

Koninginnefeest

De buurtschap Corle gaat het Koninginne-
feest vieren op woensdag 1 mei. ’s Avonds

zal in zaal Tolkamp de toneelvereniging
„Kunst en Vriendschap” het blijspel opvoe-

ren,.Storing in het Lunapark”.
Ongetwijfeld zal een ieder, die maar even

kan op deze avond aanwezig willen zijn. De

avond zal besloten worden met een gezellig
bal.

Oriënteringsrit
De „Ontspannings Vereniging Corle", is

van plan zondag 5 mei een oriënteringrit te

organiseren. Dit jaar zullen drie ritten ver-

reden worden. De wisselbekers, die mo-

menteel in het bezit zijn van mevrouw J.
Oonk-Geerdes en Gijs Dreyers, zullen uitge-
reikt worden aan diegenen, die inde te

organiseren ritten het geringste aantal straf-

punten verzamelen.

Hiervoor zal niet het totaal van drie,

maar het beste totaal van twee ritten geteld
worden. Door deze regeling is het mogelijk,
dat iemand, die niet alle ritten kan rijden, of

een zeer slechte rit maakt, toch mee kan

dingen naar de ere-prijzen.

Hoest komt onverwachts

en meestal ’s nachts. De 23

genezende bestanddelen van

Abdijsiroop (Akker-Siroop)
zorgen dat er niemands slaap
wordt verstoord.

ABDIJSIROOP

SLATS

voor VERF

en BEHANG



Attentie

Kamerverkiezingen
De laatste week, voor het stellen van gemach-

tigden, ten behoeve van hen, die op 15 mei niet

zelf hun stem kunnen uitbrengen, is thans in-

gegaan.

Formulieren zijn verkrijgbaar ter secretarie

der gemeente en moeten uiterlijk 1 mei aldaar

worden ingeleverd.

Ook bij het secretariaat V.V.D., Bankastraat 4

zijn formulieren beschikbaar.

BESTUUR V.V.D.

Vrij entree! Vrijentree!
EEN GROOT EVENEMENT

TE WINTERSWIJK

LUNAPARK
(kermis)

met circa 30 attracties

waaronder de grootste en de nieuwste, op

MAANDAG 29 april en DINSDAG 30 april.

MAANDAG 29 APRIL

GROOT
VUURWERK

OP HET FEESTTERREIN.

Wat ook gratis te bezichtigen is.

DIT WORDT lETS BIJZONDERS ! !

Vrijentree! Vrijentree!

Geen woorden

maar daden!

Let U eens op onderstaande

prijzen.

1 grote pot prima haring QQ
van 148 voor

1 grote pot pindakaas CQ
geen 98 maar ww

2 blik sardines
„„

59
Uw sla lekkerder met

Slasaus £0
1 grote fles van 98 voor OO

1 literblik Nasi Goreng 11Q
van 169 slechts voor AAi *9

250 gram rozijnen QC
(Sultana’s prima kwaliteit)

Cadumzeep |
4 halen 3 betalen voor slechts JiVA

1 reuzen pak Sunil QQ
van 124 voor

Om te bakken en voordelig
4 plak a 100 gram
boterhamworst CQ

slechts

Amsterdamse
leverworst nQ

150 gram nu

WIM DEUNK
LEVENSMIDDELEN

MISTERSTRAAT 64

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

CHF JV

_ .

DEZE WEEK:

DOPERWTEN, middel,
van 79 voor 69

ERWTEN MET WORTELEN

vootr 55

CACAO „RINGERS”
2 pakjes van 110 voor 79

BLOKKAAS

500 gram van 185 voor 155

3 STUKKEN BADZEEP 89

ZOETZURE SCHIJVEN

literpot van 79 voor 69

PRINCE FOURRE

grote zak 89

BANKETKOEKJES

per zak 59

ENGELS DROP, 200 gram

import-kwaliteit 59

LEVERPASTEI

Anton Hunink 55

GROTE FLES

SINAS
VRUCHTENLIMONADE

van 57 voor

39

EEN PRACHT

PLASTIG BAL

voor 25 ct.
bij aankoop van

1 FLES LIMONADESIROOP

ƒ 1.49

BRUINE
BONEN
gaar inde pot

65 ct.

Tweede pot 39

DAT KAN

BIJ ONS

GOEDE

MERKEN

+

GRATIS

SPAREN

KOFFIEMELK, literfles 142 + 25 pt.

SOEPBALLETJES, per blik
....

65 + 10 pt.

SNAP, „Anton Hunink”, per blik 98 + 10 pt.

VENZ CHOCOLADEHAGEL,

per zakje 80 + 10 pt.

SANTUSA BIJENHONING,

per pot 119 + 15 pt.

SLAOLIE „EXTRA” 158 + 25 pt.

NATUURAZIJN, fles 51 + 10 pt.

N.B. Koninginnedag 30 april zijn wede hele dag
GESLOTEN.

Voor Uw tuintje
Orga-Rem

Groeimiddel voor

grassen en heggen
(Liguster en meidoorn)

Presco 18-15
Bestrijdt alle lastige
onkruiden in gazons,

klaver, madelief,
kamille, hoornbloem,
enz.

Orga - 2,4,5, -T
Bestrijdt brandnetels,
bramen, e.a. hout-

achtige gewassen.

Gesatot>
houdt het hele jaar
Uw paden onkruid-

vrij.

Orga Heptachloor
tegen bodeminsecten,
wortelvlieg en kool-

vlieg.

Orga 1155
tegen kakkerlakken,
mieren en tapijt-
kevers.

Alles voor Uw tuin
vindt U bij:

MpjGarretsèn’sJ
|drogisteru-parfumerii|
Wooldstraat

Nu ook in

Winterswijk
Meddosestraat 21 -

Burg. Bosmastraat

: BEZOEKT DE GROTE

CAMPINGSHOW

AALTEN - HOGESTR.34

ELKE DAG GEOPEND

WINTERSWIJK

MEDDOSESTR. 21

;CAMPINGHUISOBELINK
: ■

A.s. zaterdag 27 april
starten wij met een grote

verkoop van

sport- en

kampeerartikelen

Sport- en Kledinghuis

OBELINK
Meddosestraat 21

NIEUW BEREID
FRIS VERPAKT

BLUE BAND NU SMEUÏGER
RUKERVAN SMAAK!
Feestelijk nieuws over Blue Band. Kijk dat pakje, dat ziet

er nog frisser, nog rijker uit. En proef Blue Band nu eens.

Die is smeuïger geworden en rijker van smaak. Dooreen nog

betere bereiding, ’t Worden boterhammen extra, moeder.

Beste boterhammen extra!

...EN ALTIJD DIE ZEKERHEID: BLUE BAND BEVAT
VOLOP VITAMINE! Vitamine A en D, provitamine A

voor groei enweerstand. U geeft datalles met iedere boterham

die U klaarmaakt. Wat een plezier dus om de kinderen flink

te zien eten. ’n Boterham extra? ... goed zo!

EB

IMJtSM.M

Gevraagd:

EEN Ie KLAS MONTEUR
Zelfstandig kunnende werken.

Goed loon.

GARAGE TH. SLOOT

Ter opleiding vragen wij voor verschil-

lende afdelingen

mannelijk
en

vrouwelijk
PERSONEEL

Inlichtingen en aanmeldingen dagelijks
bij de afdeling Personeelszaken, Beuzen-

es 2.

N.V. VERENIGDE NEDERL.TEXTIELBEDRIJVEN

ljkw3iusdf
WINTERSWIJK TELEF. 2745

Loof nu, de, mum maan, banaten, !
Want Euro-Full staat voor U klaart

$> EIIRO -FULL ]

is een Nederlandse

gipsplamuur

EÜRO -FULL ]
heeft unieke eigenschappen
* wit en hard
* waterbestendig (dus ge-

schikt voor douchecellen)
* lang verwerkbaar
* geeft niet af

PRIJZEN 250 GRAM f 0.75

500 GRAM f 1.20

3 KG. f 5.-

*
EURO-FIILL Li bdvi m Qofdkopvi dan ethe, andrm aooftti

EEN PAODUKT VAN EUROVITE N.V.
POSTBUS 60

EDE
EUftO-FUiL<



„Zeker" op Solex.
SOLEX 1963....: nóg beter - nóg veiliger - géén prijsverhoging!

Hét ideale vervoermiddel voor iedereen !

SOLEX-Speciaalzaak BUUNK
Markt 40 - Torenstraat 2

OP’N ,OF

’N ,IN

DE OE

INDE • ••

..

rTIrT
-

r - mimiginni -n—-

-| PHILIPS | 1

N © Portable

WE HOORT
'■iniiiiinin..iiimiuniiintiiiniinniniinn''' I—-r»1—-r»t —tinnr,r-

ER ALTIJD BIJ!
Keus uii meer dan

!

Lange- en middengolf f 78.-
Philips portable^^’“*a’

(drie kleuren) f 138.-

Radio Woordes
MISTERSTRAAT 22—2U - TEL. 2736

WINTERSWIJK

Speeltuin
Kinderoperette

UITVOERINGEN

KINDEROPERETTE

op zaterdag 27 april in het Parochiehuis

Opgevoerd zullien worden :

PRINSES ROZELIJH
naar bekende melodieën van

Schubert - Mozart - Joh. Strauss e.a.

en

DE GELAARSDE KAT
tekst en muziek A. M. Zuydendorp

Kindervoorstelling aanvang half drie.

Entréef 0.25.

Avondvoorstelling aanvang acht uur.

Entrée f 1.25 en f 1.50.

120 kinderen spelen in deze

operettes mee.

Het geheel staat onder leiding van de heer en

mevrouw Woordes.

MUZIEK: ORKEST SCHEPEL

Decors: Van Beynen - Amsterdam.

Kaarten verkrijgbaar bij de speeltuinbestuur-
ders en Café Kraaijenbrink, Markt.

BEUKENHORST KOFFIE THEE

Het merk dat

gezelligheid

in hujs brengt!

DAT HELPT
SNELLER!

SCHIEFFER’S
bloedwijn

Verkrijgb. bij Apothekers en Drogisten

SCHIEFFER’s

BLOEDWIJN,

is verkrijgbaar

bij:

LS^GarretsensJ
IoROGISTERU-RARFUMERIq

Sport- en Kledinghuis
OBELINK

Meddosestraat 21

vraagt:

verkoopster
of

leerling-
verkoopster

Tel. aammeldein 05437 -

2868.

HUWELIJK.

Jongeman, 26 jaar, N.H.,
zoekt kennismaking met

vrouw (een kind geen

bezwaar) of meisje.
Brieven met foto, die op

erewoord wordt geretour-
neerd onder no. 174 aan

het bureau van dit blad.

WERKSPOOR
Bedrijven te Amsterdam en Utrecht

vraagt

GESCHOOLDE, GEOEFENDE EN

ONGESCHOOLDE WERKNEMERS

voor de volgende afdelingen:

0 machinale

werkplaatsen

0 gieterij

0 smederij

0 motoren- en andere

stelplaatsen

0 koperslagerij

0 apparatenbouw en

constructie

0 rijtuig- en

wagonbouw
(hout en ijzer)

0 schilderswerkplaats

0 personeel
voor interne transportwerkzaam-
heden

Regeling voor reisgeldvergoeding of

kost- en reisgeldvergoeding.

Gunstige winstaandeelregeling.

Gratis bedrijfskleding.

Nadere inlichtingenkunnen worden verkregen

op donderdag 25 april a.s. tussen 7 en 8

uur n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbu-

reau te WINTERSWIJK, Spoorstraat 42,
alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger
aanwezig is.

Reis- en verzuimkosten bij sollicitatie
worden vergoed.

u.v.v. u.v.v.

Bejaarden naar de

Speeltuin-Kinderoperelte

De bejaarden van Winterswijk boven 60 jaar
warden uitgenodigd tot gratis bijwoning
van de Kinderoperettes „De gelaarsde Kat” en

„Prinses Rosalijn” op zaterdag, 27 april,
’s avonds 8 uur in het Parochiehuis, Jeugd-
kerkstraat.

Zaalopening: half acht.

Blijf inde mode
c-zrtniiEJ*
PHOEMIX
SNEL, LICHT EN GEMAKKELIJK werkt deze ZIB-ZAG

Ongekende mogelijkheden 0.a.:

recht- en zig-zagnaaien, siersteken,
knoopsgaten maken, stoppen op «MuniWi
de practische- stoparm, borduren

»

op de moderne wijze (de nonbloc

grijper voorkomt vastlopen der

draden),, handige aanschuiftafel,
compleet met toebehoren.

v°°r slechts Ml..

f 467■“ In elegante tas

Licht in gewicht
Invullen en op- L
zenden in openl
envelop met 4IIL
cents postzegel BA

WM

Fa.H. J.OBERINK W
Arnhem. f

BON
| Zend mij GRATIS de kleurrijke p
ANKER/PHOENIX {
brochure met vele leerzame tip* |

| I

Naam , i
i

Adres - , - |
I

I Plaats -J

ANKER-PHOENIX NAAIMACHINE IMPORT: FIRMA H. J.OBERINK, ARNHEM TEL. 33107-33108

Dealer: Fa. RAUWERDINK, Misterstraat 6, Winterswijk, tel. 05430-3062.

méér bij De Spar
dubbel bij De Spar
gratis bij De Spar

Slasaus
07 IQ zegel

fles 25% olie V met MJr ct voordeel

fles 50% olie ÏOO met20 ct voordeel

Aardbeien
175»

Appelmoes 96 ?9-st-
KOFFIE-RECLAME MET 20% KORTING!

GUSTA REAL dessertkoffie, 250 gram
180 36

KOFFIEMELK 1/2 liter "hotelkwaliteit" 97 met 19 ct voordeel

Boterhamworst- 52

Marie biskwie, 52.. lO^l,

10kin derreepjes 89.. 18 sl,

'

Bruine \

bonen
literblik

V
zegelvoordeely

SPAAR DUBBEL, SPAAR GRATIS!

Candijkoek heerlijk 68 met 14 ct zegelvoordeel
Zachte Caramels zakje 49 met 10 ct zegelvoordeel
Lucifers 2 pakken 56 met 11 ct zegelvoordeel

nieuwe serie etiketten

Leverpastei blik 200 gram 56 mei 11 ct zegelvoordeel

Koekje van de week: Sneeuwwafels 200 gram 67-10%
i *L>
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KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP

Met

Reisbureau WALHOF
naar

BLOEMBOLLENVELDEN
en KEUKENHOF

Zaterdag 27 april
dinsdag 30 april (Koninginnedag)
zaterdag 4 mei

zondag 5 mei

Op zaterdag 11 mei naar

BLOEMENCORSO
Buskosten ƒ B.—• p.p.

Autorijschool
G. J. AaSderink
Cursisten worden van huis afgehaald.

*

Aanmelden:

PLATAANLAAN 8. »

Motorsportcenirum
LICHTENVOORDE

brengt
als inleiding op het internationale seizoen :

spectaculaire

motor-

grashaanraces
in solo- en zijspanklasse

NU ZONDAG a.s., 2 uur.

Circuit: Varsseveldseweg

Pure snelheid - Nieuw voor dit gewest.

GEVRAAGD:

KELLNER of

LEERLING-KELLNER
boven 18 jaar

Hotel STAD MUHSTER

Winterswijkse Schietbond

Algemene ledenvergadering
op zondag a.s. in café Flora. Aanvang 10 uur.

Het bestuur.

GEMEENTE WINTERSWIJK

Sollicitanten worden opgeroepen naar de be-

trekking van

TYPISTE
op het bureau van bouw- en woningtoezicht.

Salaris f 229. f 328. per maand; beneden

de 21-iarige leeftijd wordt jeugdaftrek toege-
past.

Vereist lis het bezit van Mulo-diploma.

Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten

tot de burgemeester van Wnterswijk vóór

1 mei a.s.

HUISSLACHTIfIGEN

De varkensslachtingen voor a.s. zaterdag 27

april worden verschoven naar

MAANDAG 29 APRIL.

Levering maandag vóór 8 uur v.m.

De directeur van de

vleeskeuringsdienst,
J. W. Bussink.
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