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Expositie
„'t Beeckland creatief5 geopend

In de galerie van de Openbare Bibliotheek te Vorden is de expositie „'t Beeckland Creatief' geopend door
Mej. L.H. Nyhoff. In haar openingswoord sprak zij over de creativiteit als symbool an de school. De ope-
ning werd verricht door een aantal leerlingen, die de deur opendeden waarnagfe genodigden de galerie
konden betreden om het geheel te aanschouwen.
Alle leerlingen van de Chr. School
voor L.H.N.O. 't Beeckland hebben
tijdens de lessen Handvaardigheid,
Tekenen en Textielewerkvormen
werkstukken gemaakt m.b.t. het the-
ma natuur en de seizoenswisselingen.
Een groot aantal materialen en tech-
nieken is hier voor gebruikt. Zo zijn er

onder andere waterverfschilderijen,
houten mobielen, wandkleden en kin-
derkleertjes te bezichtigen.

Het idee om deze expositie te houden
is een jaar geleden al geboren. Lera-
ren van de school hebben het geheel
ingericht en zij ontvingen hiervoor

een bloemetje.

Ook bibliothecaresse Mevr. Geluk
ontvin^^p bloemetje. De expositie
is van 2^rebruari t/m 16 maart tijdens
de openingsuren van de bibliotheek te
bezichtigen en een ieder is er van har-
te welkom.

Vordens dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield onder
voorzitterschap van mevrouw Groot
Obbink een goed bezochte jaarverga-
dering.
Sekretaresse mevrouw Boers bracht

verslag uit over de gebeurtenissen van
het afgelopen jubileumjaar. Penning-
meesteres mevrouw Klootwijk deed
het financieel verslag.

Mevrouw Aalderink die zich niet
meer als bestuurslid beschikbaar stel-

de werd dank gebracht en kreeg uit
handen van mevrouw Groot Obbink
een attentie aangeboden. Mevrouw
Eggink werd vervolgens in het be-
stuur gekozen. Besloten werd om dit
jaar weer een reisje te maken en enke-
le kontaktavonden te organiseren.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vri jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
(i eerken: vrijdag van 10.00 tol l 1.00 u u r voor Sociale /aken, van l ! . ( ) ( ) tot 12.00 uu r voor gemeente werken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer M. Langwerden, Nij-

landweg 3 te Vorden, voor het bou-
wen van een garage aldaar.

2. Aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, Noorderein-
de 60 te 's Graveland voor het ver-
nieuwen en veranderen van een
woning aan de Hoekendaalseweg l
te Vorden.

3. Aan de heer C. ten Barge, Dorps-
straat 10 te Vorden, voor het bou-
wen van een berging aldaar;

4. Aan de heer P.J. Jansen, Hertog
Karel van Gelreweg 12, voor het ge-
deeltelijk vergroten van een vogel-
verblijf aldaar;

5. Aan de V.L.C, "de Graafschap",
Stationsstraat 14 te Ruurlo, voor
het gedeeltelijk veranderen van
een opslagruimte aan de Stations-
weg 18 te Vorden;

6. Aan de heer R. Groot Nuelend,
Onsteinseweg 5 te Vorden, voor
het plaatsen van een schoorsteen
aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. J.H. Beerling,Zutphenseweg 84 te
Vorden, voor het bouwen van een
hobbykweekkas aldaar.

2. D. Klein Bramel, Gemertseweg 36
te Oploo, voor het bouwen van een
groenteteeltkas aan de Reeoord-
weg 2 te Vorden.

3. J.G. Brummelman, Oldenkamp-
weg 3 te Vorden, voor de verbouw
van de boerderij aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 9 maart
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
de/e termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Raadsvergadering d.d. 28 februari
1984.
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt

in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde:
- verkoop landbouwschool aan de

"Vereniging tot bevordering van
het land-en tuinbouw- en huis-
houdonderwijs op Christelijke
grondslag te Vorden".

- verzoek van J.G.M. Berentsen,
Deldensebroekweg 16 om wijzi-
ging van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982";

- voteren krediet voor de aanstelling
van een tijdelijke part-time kracht
op de afdeling sociale zaken en wel-
zijn ter secretarie;

- reconstructie van rijksweg 47 in de

4. Verhoging tarieven centrale antenne-
installatie.
Het ministerie van Economische Za-
ken heeft het college toestemming
verleend om de tarieven van de CAI
met 1 5% te verhogen. Met ingang van
l januari 1984 zijn de tarieven als
volgt:

a. hoog tarief, waarbij deelnemers
geen éénmalige bijdrage betalen in
de aanlegkosten, van f 48,- tot
f55,20 per jaar;

b. laag tarief, waarbij deelnemers wel
een éénmalige bijdrage betalen in
de aanlegkosten, van f21,- tot f24,-
per jaar.

De reden voor deze meer dan trend-
matige verhogingen zijn:
- toenemende onderhoudskosten en
- het nagenoeg uitgeput raken van

de exploitatiereserve.

Gezellige avond kapel
Wildenborch
De Kapelcommissie in de Wilden-
borch streeft er al een aantal jaren
naar om zoveel mogelijk akt iv i te i tcn
in de Kapel te ontplooien. Ditmaal
vond er een bijeenkomst plaats waar-
aan door diverse verenigingen mede-
werking werd verleend. Een avond die
bestond uit zang, dans, toneel en play-
back-muziek en dat aan elkaar werd
"gepraat" door de heer H.J. Kok.
De Wildenborchse schietvereniging
die onlangs 30 jaar bestond, organi-
seerde een bingo. Al met al een zeer
gezellige avond die door circa 130 per-
sonen werd bijgewoond.

P.v.dA bespreekt
muziekonderwijs
Donderdagavond 23 februari wordt er
in Hotel Bloemendaal een avond be-
legd welke wordt georganiseerd door
de afdeling Vorden van de P.v.d.A.
Tijdens deze bijeenkomst zal tevens
de voltallige raadsfraktie van de P.v.-
d.A. in Vorden aanwezig zijn.
Onder meer zal aandacht worden ge-
schonken aan het muziekonderwijs
en dan met name aan de toekomstige
ontwikkeling in Vorden.
Vragen en informatie hierover zal
men gaarne aan alle geïnteresseerden
verstrekken.

KEUKENS
Holtslag Ruurlo

Schoorsteenbr0d
De brandweer moest uitrukken voor
een brand in de schoorsteen van de
voormalige boerderij "De Nevelen-
kamp", thans bewoond door de fami-
lie M. Oververhitting van een rookaf-
voerkanaal was de aanleiding. De
brandweer had de zaak snel onder
controle. Wel was er waterschade.

Geen voorrang
De jeugdige J.R.V. uit Vorden gaf tij-
dens een door de Rijkspolitie gehou-
den controle op het rijgedrag van de
schooljeugd, geen voorrang aan een
surveillance-bus. Proces-verbaal volg-
de. Door de Rijkspolitie werd een
bromfiets van A.O. uit Vorden uit het
verkeer genomen. Het voertuig was
opgevoerd.

Proces-verbaal
na waarschuwing
Een inwoner van Vorden was al eens
door de Rijkspolitie geattendeerd op
het feit dat zijn garage open stond, zijn
wagen niet afgesloten was, ja zelfs
voorzien was van de contactsleutels.
Een en ander nodigt uit tot diefstal of
joyriding.
Tijdens de vorige week gehouden
controle werd een en ander opnieuw
vastgesteld. De inwoner kreeg nu een
proces-verbaal.

Waarschuwing
Een 17-jarige inwoonster van ons dorp
solliciteerde onlangs naar de functie
van mannequin bij een Apeldoorns
bedrijf. Na enige briefwisseling echter
kwamen de ouders tot de ontdekking
dat het vermoedelijk bij dat bedrijf
niet zo goed werken zou zijn voor hun
dochter.
Telefonisch werd toen de sollicitatie
ingetrokken. Echter nam de betrok-
ken zaak Video Promotions daarmede
blijkbaar geen genoegen. Het betrok-
ken meisje wordt nu achtervolgd en
telkenmale lastig gevallen met telefo-
nades.

Jubileumfeest
"De Graafschap"
Zoals onlangs is vermeld bestaat de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

rijvereniging "De Graafschap uit Vor-
den zaterdag 25 februari 50 jaar. Dit
gaat gepaard met een groots opgezet
Jubileumfeest. Om 15.00 uur worden
de genodigden ontvangen bij hotel
Bakker, waarna men de gereedstaan-
de koetsen naar het gemeentehuis
vertrekt. Hier zullen om 15.30 uur de
paarden en ponies worden geïnspek-
teerd en zal burgemeester Vunderink
het gezelschap toespreken.
Weer terug bij hotel Bakker zal om
17.15 uur de koffietafel worden ge-
bruikt. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur
vindt er in de grote zaal van Bakker
een receptie plaats, gevolgd door een
groot bal. Om 22.00 uur is er trekking
van de grote verloting met vele waar-
devolle prijzen.

Zendings-kollekte
in kerk en kapel
A.s. zondagmorgen 26 februari wordt
in de Hervormde Dorpskerk als ook in
de Wildenborchse Kapel de Voor-
jaars-Zendingskollekte gehouden.
Leden van de gemeentelijke zendings
commissie van de Hervormde Ge-
meente te Vorden hopen deze kollek-
te bij de uitgang te verzorgen.
Bij de Hervormde gezinnen wordt in
deze week, omstreeks deze tijd (26 fe-
bruari - 5 maart) het zendings-kollek-
te-zakje opgehaald dat bijgevoegd was
in het Kerkblad voor de maand fe-
bruari.
Leden van genoemde zendings com-
missie als ook medewerkers/sters van
de wijkouderlingen verzorgen het
ophalen van genoemde kollekte-za-
kjes.
Het adres van afdracht is: de heer K.
Blom, Nieuwstad 37, Vorden, secreta-
ris-penningmeester van de zendings
commissie.

Agenda
Donderdavond 23 februari: Ge-
spreks- en Informatie avond over het
Fascisme. Dorpscentrum Vorden,
20.00 uur. ( In terkerkel i jke Evangeli-
satie commissie).
Donderdagavond 22 maart: Jonge lid-
maten/jongeren-avond Herv. Ge-
meente, in "De Voorde", Kerkstraat
15.
Thema: "Uitkomen voor je Christen-
zijn. Kleur bekennen".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.W. Beeftink, oud 80
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur Kerkdienst, ds. Verhaere uit
Hengelo Gld.

KAPEL W1LDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal.
Kollekte bij de uitgang van Kerk en
Kapel: Zending.

GEREE. KERK VORDEN
26 februari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 februari dr. Haas, tel. 1678
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 25 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 februari N.J. Edens, Vorden.
Tel. 1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Februari: mevr. Brandenbarg, tel.
2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reb3rveerhem tijdig

Te koop: goed onderhouden
koelkast en gasstel.
Smidstraat 8, Vorden.

Een dieet
met veel brood, dat is lekker.
Dat maakt niet dik en kiezen uit
de vele soorten brood, dat vers
is van de Echte Bakker

,ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel, 1384

TENNISVERENIGING

"VELDHOEK"
T.V. Veldhoek is een jonge en
zeer aktieve vereniging in de
gem. Hengelo Gld.
Hebt U belangstelling of wilt U
lid worden; informeert U dan
bij: Mevr. P Jansen, Keijen-
burg. Tel. 05753-3526.
Ook voor tennislessen kunt u
zich opgeven of informatie bij:
Mevr. H. Krabben, Zelhem. Tel.
08342-2705.
TENNIS IS GEWELDIG
BEGIN ER VANDAAG NOG
MEE.

VOORAL UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
steeds doeltreffendl

Vorden, tel. 1272

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.QO uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas-
tingaangifte.
Tel. 05753-2268.

Woensdag 22 februari is er
weer een informatieavond in
de Jeugdsoos. Heb je vragen
over de politie? Kom dan ook!

AUTORIJLESSEN?

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1-dag-service.

NATUURLIJK hebben we een grote keuze in

Vloerbedekking
en
Gordijnen

VOORDELIG?

nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

o Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

GMANUELÜE

Wij introducerei

EMANUELLÊ
Eigentijdse mode voor

de jonge vrouw.

Gemaakt van „

stoffen (katoen

„natuur"- en modetinten

Kom deze nieuwe mode zien

en passen bij

m
>

m
r
m

RUURLO
Alleen verkoop voor Ruurlo en omgeving.

Vrijdags open tot 9 uur.

STEREO»
teletekst

14491
FA. MULLINK VERKOOP VAN RADIO EN T.V.

EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
AKKERMANSST^^T 9, VELSWIJK-ZELHEM. TEL 08344-301 EN REPARATIE-INRICHTING

Met brood zitje gebakken
Brood blijf je pakken
Heerlijk dat brood
van de Echte Bakker

ASSELT

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL 05735-1426

Uw kostbare motorgazonmaaier is

het waard goed te worden

onderhouden
Breng hem nu bij de vakman voor

een heel seizoen maai plezier.

FA. KUYPERS
Afd. Motormaaiers, boomzagen, bromfietsen.
Tel. 1393.

BROJiFlETSVERZEKERING

Haal voor
l maart het nieuwe plaatje^

WA-Premie:
ƒ 76,— (zonder versnelling)
ƒ 11O,—(met versnelling),

ü krijgt het plaatje
direkt mee.

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.
Rabobank„Vorden"
Zutphenseweg 26, Vorden
Baron v.d. Heydenlaan 3, Wichmond

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

39.000.-

7983 ex 76 RS
7983 VisaGTIpg
7983 GS A club break
1983BX16TRS
1983LNA Canelle
1982CXAthenalpy
7982 GSX\ Break
1982Dyane6
1982 2CV6 Special
1982 2CV6 Charleston
1982 Peugeot 305 S Ft

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982 Saab 99 G L Ipg
1982 BMW 316 Ipg
1981 GS A X3
7987 Alfa Alfetta 2000 L Ipg
1981 Renault Fuego 2,0 TX
1981 Visa Super X
1981 GS A club
1981 GSA Spec.
1981 Volvo 244 GL autom. Ipg
1981 Renault R5 TL
1981 Renault IdTSIpg

1981 Renault 18 Diesel
1980 GSA club
1980 Volvo 244 D L Ipg
1979 GS club matic
1979 Visa Special
1979 Opel Ascona
1979 Alfa Sud Ipg
1979 CX Prestige
1978 Ford Taunus Ipg
1978 BMW 518

RUESINK A



^'

Een heel groot wonder,
een klein nieuw leven,
een dochtertje en zusje
aan ons gegeven

ILSE

zo zal zij heten gaan,
bij het H. Doopsel is Elisa

jouw naam

JAN EN ANNIE OVERBEEK
Emy

7251 LV Vorden.
19 februari 1984
De Banenkamp 7.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

MARK

Zijn doopnamen zijn:

Mark Henricus Johannes

Harrie Nijenhuis
Warna Nijenhuis-

Schuppers

20 februari 1984
7 2 51 LT Vorden.
Eikenlaan 11.

Dankbetuiging
Voor de zeer vele blijken van
belangstelling na het plotse-
ling overlijden van onze lieve en
zorgzame huisgenoot, vaderen
opa

JOHAN LENDERINK
weduwnaar van R. W. Barink

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. B. Schot-Huurneman
en kinderen Lenderink.

Vorden, februari 1984
DeStroet16
Correspondentieadres van Fam.
Lenderink
A.F. Langwerden, Tentendijk 5,
7255 LW Hengelo Gld.
Tel. 05753-7362.

Adreswijziging
Met ingang van ca. 15 maart a.s.
ben ik verhuisd van de Stroet
16, Vorden naar de Bundeling 't
Rikkelder 1, kamer 1.10, 7261
BE Ruurlo.
Graag wil ik langs deze weg,
buren, vrienden en bekenden,
danken voor de kontakten die
ik met u mocht hebben.

Vorden, februari 1984
B. Schot-Huurneman.

SLAGERIJ KRIJT
voor alle huisslachtingen.

hele en halve varkens
diepvriesklaar per kg 5,40
voor- en achterbouten
eerste kwaliteit
diepvriesklaar

vanaf 7,95 per kg.

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 05752-1470.

Informatieavond over de

POLITIE?
Ja, op 22 februari,
in de Jeugdsoos.

Lerares wil bijles geven in f rans
en engels aan HAVO-, MAVO-,
en Atheneum leerlingen.
Tel. 05752-3105.

Brood, daar zit wat in.
Zo uit de overn in de winkel.
Dat is nog eens lekker brood
van uw Echte Bakker

ASSELT
$) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Landelijke rijvereniging en
pony club "De Graafschap

1971-1984 1934-1984

Op 24 februari 1984 is het 50 jaar geleden
dat de Landelijke Rijvereniging "de Graaf-
schap" is opgericht.
Tevens herdenken wij dat de Pony Club 121/2
jaar geleden haar levenslicht aanschouwde.

Om deze feiten te vieren nodigen wij U uit
vooreen receptie op zaterdag 25 februari in
het Wapen van Gelderland "Hotel Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Aanvang-19.30 uur officiële gedeelte, over-
gaande in een gezellige feestavond.

HET BESTUUR.

In de zaal is een foto-expositie ingericht
over 50 jaar Paardesport in Vorden.

i
r-SS-SS-S?

Het is gezellig

ZATERDAG-'S MIDDAGS
m

„ie Herberg"
elke zaterdagmiddag hebben we sinds kort

van precies 16.00 -17.00 uur een

PIEK-UUR
(pils en borrel f 1,-)

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G.J. HEIJIIMK Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.

Ver. van Prot. Chr. Schoolonderwijs, Ruurlo
vraagt

VERVANGSTER
voor de kleuterleidster, voor het invallen bij
ziekte of verlof e.d. voor de

Rehoboth-kleuterschool
Schriftelijke sollicitaties gaarne binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad te
zenden aan Secr. Ver. v. P.C. Schoolonder-
wijs, Irenelaan 28, 7261 BV Ruurlo.

Het V.V.V. heeft momenteel in voorbe-
reiding het

Zomerprogramma 1984
Indien een vereniging etc. een evene-
ment heeft in de periode begin mei tot
eind oktober, dan zouden wij dit graag
in de zomeragenda opnemen.

Uw reacties zien wij gaarne voor 13
maart tegemoet op het secretariaat
Decanijeweg 5, 7251 BP Vorden.

BESTUUR

V.V.V. Vorden

DONDERDAG 23/2

Hamburgers 5 haien 4 betalen
VRIJDAG 24/2

Gep. Schnitzels koning Per kg. 2,50
ZATERDAG 25/2

DI6TSIUK limousin korting per kg. £,üU

MAANDAG 27/2

Speklappen koning per kg. 2,50
DINSDAG 28/2

Verse worst korting Per kg. 2,50
WOENSDAG 29/2

h.o.h. korting Perkg. 2,50

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Restanten gedistilleerd
NERGENS GOEDKOPER!

Bessengenever
Hartevelt liter 10,-t
Brandewijn
Coebergh 3/4 liter 10,-*
Brandewijn Kersen
Mispelblom 1/2 liter 575

Brandewijn citroen
Hartevelt 1/2 liter

Oude genever
Hartevelt 1/2 liter 6/5
En nog diverse andere koopjes,

zolang de voorraad strekt!

VIIMOTHEEK - SLIJTERIJ
TAPPERIJ

SMIT
DORPSSTRAAT 10, VORDEN. TEL 1391

<SSb

Kamer conifeer 6,95
3 Primula's 4,95
1 bos Forsithia's 2,95

Klompen
2 paar
Trimschoenen

vanaf 16,-
28-

19,50
Verder een ruime sortering
schoenen, klompen etc.

TE LINTELO

KARNAVAL
IN

te Vorden.

Herberg"
ZATERDAGMIDDAG : (in de zaal) PLAYBACKSHOW voor de jeugd
(3 maart) onder leiding van de karn. ver.

"DE DEURDREAJERS"

ZATERDAGAVOND
(3 maart)

ZONDAGAVOND
(4 maart)

MAANDAGMORGEN
(5 maart)

MAANDAGAVOND
(5 maart)

DINSDAGAVOND
(6 maart)

vanaf ca. 22.00 uur de allround accordionist
"DE FIEREFLUITER" zet ons café op stelten.

het alom bekende Café-karnaval m.m.v.
"HET HANSKA DUO" en Prins Harry II +
gevolg. Vrij entree.

FRÜHSCHOPPEN gratis kop koffie; 11.11 -12.11
uur piek-uur, (konsumptiesf 1,-); boerenkool +
worst f 7,50

Groots ROSENMONTAGSBAL in het café
zaal-overdekte buitenbar. Orkest UPPERTUNE

RI/\ VALIX (ca. 21.00 uur);
4 bars vol gezelligheid; vanaf 23.00 uur barbe-
que geopend; Prins Harry II -l- gevolg.
Voorverkoop f 11,-; aan de zaal f 12,-.

Gezellige praat en kaartavond. 24.00 uur: koffie
+ krentewegge EINDE KARNAVAL 1984

Tassenweek!
bij uw vakmanschoenwinkelier

Enveloptassen ^kleurenva 20,-
Schoudertassen ookmieerv.a. 30,-
Boodschappentassen,, 5,-
Groene pukkels 5,-
Vouwkoffers effen 28,-
Vouwkoffers mam 30,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

L6VIS
Restanten

Modecentrum

Corduroy broeken
Div. mod. kleuren

maten 25 - 26 - 27 - 28 - 29

van 85,- aanb. prijs

39,-

Ruurlo

Maak keuze uit onze vele
soorten

VOLKOREN
Puur natuur, dat proeft u!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn.

U haalt het bij:

't winkelt^ in btood en Ixmknl

Burgemeester Galleestraat

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

GROEIBUNGALOW
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Vorden.
Tel. 05752-1261



wij zetten
niemand

onder druk
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

CERTIFICAATHOUDER

drukkerij weavers bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat 53, tel. 05750-12306

CONTACT een

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Huur een

MOTORZAAG
bij

FA. KUYPERS
Vorden, Tel. 1393

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Te koop: groen velours bank-
stel 3 + 1 + 1.
Tel. 05750-21936.

Bij Loga, kalenders'84

halve prijs

Raadhuisstraat 22, Vorden.
Tel. 057521-3100

ALLES VOOR CARNAVAL
Pruiken - Maskers - Kleding - Haarspray
Smink (ook afsmink) - Kielen - Petten
Zakdoeken - Serpentine - Confetti
EN NOG VEEL MEER!!!

kreatief
centrum

W

^ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Speciale aanbiedingen

Lasapparaat UOA 195,-
Dari compressor CQO
25 Itr. tank, 8 atm ö" ", —

Dolmar motorkettingzaag
35 cm. zaagblad 550,—

Barendsen Vorden b.v.
Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 05752-1261

Stoeisterke
kinder-
brillen

Net als hiet schoenen,
groeien kinderen ook
uit hun bril. Daarom
hebben wij speciaal
voor hen een uitge-

breide collectie kinder-
monturen.Monturen,

die niet alleen leuk zijn,
maar ook tegen een

stootje kunnen.

Op naar uw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - v

ISOLEREN
betekent besparen

Dit doet U ook met onze
kwaliteits voorzet

ROLLUIKEN

Leverbaar in aluminium of
pvc uitvoering.

Voor een goed advies en
vrijblijvende offerte naar

Interieur adviseur

JAN PIETERSE
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Heeft U dit weekend de

SUPERSJOELB/9
bij ons gezien?

Zo hebben wij altijd een
verrassing.

DE TIMMERIEË

met
Televisie

reparaties
—p direct

li naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Administratiekantoor Schroer
verzorgt uw aangifte

INKOMSTENBELASTING
Ruurlo, Esweg 20, tel. 2289.

Ma, wo, do, 18.30 -19.30 uur.
Vrij. 13.00-17.00 uur

of na telefonische afspraak.

Zutphen, Spittaalstraat 54. Tel. 05750-13669
8.00-16.45 uur.

Boomzaagmachines
Diverse zeer voordelige aanbiedingen
in nieuw en gebruikt.
Zie onze etalage.

Wij repareren elk merk vakkundig en zo
mogelijk binnen 1 dag.

Dealer Husqvarna en Echo.

FA. KUYPERS
VORDEN. TELEFOON 1393.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavon-
den 29 februari, 7, 14, 21, 28 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Romika-muilen
De beste die er zijn

In zwart, blauw,
wit en beige 69,95
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

10 Navelma's
Goud reinetten

voor 2.75
2 kg 2,95

Doyenne handperen 1 kg. 1,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

Administratiekantoor
Vorden b.v.
B.HJ. de Regt

Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

B.J. Bloemendaal

Zoals u van ons gewend bent organise-
ren wij ook dit jaar weer avonden voor
het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
en wel op
donderdag 1 maart
donderdag 8 maart
woensdag 14 maart
woensdag 21 maart
van half 7 tot half 9.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT l N K
HET HOGE 20-VORDEN

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 27 FEBRUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt,

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Zomerpetten, diverse soorten
Hoeden
Nylon jacks, div. maten en kleuren
Parka's, bromfiets handschoenen

l div. regenkleding

Firma W. Veenstra & ZN
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451
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Nieuw instapje voor bus

Bejaarden van de Bundeling te Ruurlo maakten gratis een uitstapje. De heer Harren, GTW-chauffeur had
de bewoners van de Bundeling uitgenodigd om een tochtje te maken om het hoge water in de omgeving te
kijken, tevens om eens kennis te maken met zijn nieuwe trap voor de bus. Vele bejaarden konden vaak niet
mee met de uitstapjes om dat de instap te hoog was. De heer Harren die ook als vertegenwoordiger van de
GTW optreedt schafte voor eigen rekening een trap aan. De heer Harren ontvangt van allerlei mensen lof
voor /ijn uitvinding. De slecht ter been /ijnde mensen kunnen nu ook fijn een dagje uit.

Bijzonder jaar voor 'Geldersche'
"Het afgelopen jaar was een bij/ouder jaar voor de 'Geldersche' in
Vorden. Eenjaar waarin onze afdeling 100 jaar is geworden", aldus de
heer H. Bouwmeester, sekretaris van de afd. Vorden van de GmvL, in
zyn jaarverslag. Voor deze jaarvergdering welke dinsdagavond in zaal
de Herberg werd gehouden bestond een goede belangstelling.
De heer Bouwmeester ging in zijn
jaaroverzicht uitvoerig in op het jubi-
leumjaar. De revue "Allemachtig 83"
kan in alle opzichten als geslaagd wor-
den beschouwd. Ongeveer 1400 be-
zoekers hebben de revue geboeid en
met een lach gade geslagen.
Wat betreft de verschillende bedrijfs-
resultaten in het afgelopen jaar, wees
de heer Bouwmeester op de slechte
kwaliteit van het gewonnen kuilvoer
waar de rundveehouderij mee te ma-
ken heeft gehad. Voor de pluimvee-
houderij kwam aan het eind van het
jaar een fors prijsherstel tot stand. In
deze sektor heeft men 1,5 jaar lang te
maken gehad met slechte tot zeer
slechte financiële resultaten in het
tweede halfjaar verslechterd door de
sterk oplopende voerprijzen.
"Grote zorgen moeten we hier voor
het komende jaar hebben nu de pro-
duktie weer zeer fors word uitgebreid.
Dit jaar lijken de investeringen in de
varkenshouderij hoger uit te komen
als ooit tevoren", aldus de heer Bouw-
meester in zijn jaaroverzicht.
Het ledental van de afdeling Vorden
van de GmvL bedraagt momenteel
240.

Onder de titel "Wat gaat 1984 ons bie-
den" gaf de voorzitter van de afdeling
Vorden de heer H. Pelgrum zijn visie
op het komende landbouwjaar.
"De Nederlandse melkveehouderij
gaat een onzekere toekomst tegemoet
hierbij denkende aan de heffing op

een teveel geleverde melk, bedreiging
van dierziekten zoals mond- en klauw-
zeer en varkenspest en de problemen
die er zijn bij de grensoverschrijding
van vrachtwagen", aldus de heer Pel-
grum. Hij wees voorts op het EEG
landbouwbeleid die aan heftige kri-
tiek bloot staat.
"Een andere zaak die de landbouw be-
zig houdt zijn een tweetal wetten te
weten de wet op de bodembescher-
ming en de meststoffenwet. Deze wet-
ten houden nauw verband met de in-
tensieve veehouderij", aldus de heer
Pelgrum die vervolgens uitvoerig in-
ging op de konsekwenties van één en
ander. Een andere wet die onder de
loupe werd genomen betrof de vesti-
gingswet.
Tot slot van zijn betoog sprak de heer
Pelgrum over de aardgasvoorziening
in het buitengebied van Vorden. 'De
aanleg van nota zes is in volle gang en
belopen 270 aansluitingen. Ik kan U
verzekeren dat de gascommissie zal
blijven streven naar een zo groot mo-
gelijk aantal aansluitingen", aldus de
heer Pelgrum.
Penningmeester Joh. Rietman maak-
te tijdens zijn financieel overzicht mel-
ding van een klein nadelig saldo. Bij
de bestuursverkiezing werden de he-
ren A.J. Vruggink en Joh. Rietman bij
akklamatie herkozen. Na de pauze
sprak de heer G.J. van Roekei uit
Zelhem over het onderwerp "Oud
Achterhoekseboerenleven". Hij kreeg
een aandachtig gehoor.

De commissie Algemeen Bestuur, wegens ziekte van Burg. Vunde-
rink, ditmaal onder voorzitterschap van wethouder J.F. Geerken,
heeft zich dinsdagavond geruime t i jd bezig gehouden met het voorstel
van het college, om een verzoek van de heer J.G.M. Berentsen, tot wy-
ziging van het bestemmingsplan buitengebied 1982, af te wij/en.

Op het perceel Deldensebroekweg 19
wordt op de zaterdagen loonzaagwerk
verricht Het bedrijf heeft de bestem-
ming "ambachtsbedrijf'. De heer Be-
rentsen wil nu middels een inwendige
verbouwing hier een dienstwoning
van maken.
Het college is echter van mening dat,
vanwege het feit dat de heer Berent-
sen elders in loondienst is, hier niet
gesproken kan worden van een be-
drijfsmatige noodzaak.
De heer P. de Vries van het gelijkna-

mige architektenburo uit Doetin-
chem wees erop dat de heer Berent-
sen wel degelijk aktiviteilen op het be-
treffende perceel ontplooit. "De heer
Berentsen kon op gegeven moment
niel meer van zijn verdienslen rond-
komen. Vandaar dal hij een nevenbe-
roep heeft gevonden. Wij moeten hier
niet alleen de juridische kant bekij-
ken, de menselijkheid mag hier toch
zeker meespelen", zo stelde hij.

De commissie Algemeen Besluur was

verdeeld in haar advies aan het colle-
ge. De heer H. Tjoonk (WD) stelde
geen moeite te hebben aan het ver-
zoek van de heer Berentsen tegemoel
te komen. "Geef de man toch een
kans", zo sprak hij.
De heer^JJosch (PvdA) stelde een
lichte nc^Pg te hebben welwillend
tegenover hel verzoek van de heer Be-
renlsen te staan. "Mensen die iets wil-
len ondernemen, al beginnen ze aan-
vankelijk maar één dag in de week,
moeten j^ medewerking verlenen.
AnderzijH^an hel in soortgelijke si-
tuaties ook een slimme manier zijn
om woonruimte te krijgen. Ik ben er
eerlijk gezegd nog niel uil", aldus de
heer Bosch.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
sleunde, mede in verband mei hel
scheppen van precedenlen, hel voor-
slel van het college. De heer Voerman
velde zijn oordeel op hel feil dat hier
niet van bedrijfsmatige noodzaak
sprake is. "Mochl dal in de loekomsl
anders komen Ie liggen, dan de zaak
opnieuw bekijken", zo adviseerde hij.
Weihouder J.F. Geerken slelde dal
waar hel in dil soort gevallen omgaal
is de vraag wanneer ben je bedrijfsma-
lig bezig en wanneer verlangl een be-
drijf een dienslwoning?

Meldingsplicht
werkelozen
De heer R.J. van Overbeeke (CDA)
deed dinsdagavond in de commissie
financiën een beroep op hel college of
dal werkelozen zich niel elke week be-
hoeven te melden.
"Er zijn mensen voor wie gezien hun
leeftijd, het bijna uitgeslolen is dal ze
nog werk krijgen. Wanneer deze men-
sen zich eens per zes weken melden is
dal loch meer dan voldoende", zo slel-
de hij voor. Wethouder Bogchelman
(WD) zal dit verzoek aan het college
overbrengen.

FNV Vorden
Op woensdag 29 februari a.s. houdt de
FNV-afdeling Vorden een belastinga-
vond in Hotel Bloemendaal.
Bovendien zitten vanaf 20.00 uur al-
daar enige bestuursleden klaar om
wensen van de leden, aangaande loe-
komslige daden van de FNF Ie nole-
ren.

Jong Gelre Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft voor donderdagavond 23 fe-
bruari de provinciale vormingswerk-
groep van Jong Gelre uitgenodigd om
een avond te verzorgen over hel jaar-
thema Relaties en Sexualiteil. Deze
avond zal onder andere beslaan uil
een inleiding over de relaties van vroe-
ger en nu.
Aan de hand van de film "Vader mei

17" zal er hierna een discussie zijn via
een spel. De avond wordl gehouden
bij holel Bloemendaal en beginl om
20.00 uur.
Over het thema "Vriendschap" zal er
op 25 en 26 februari een provinciaal
weekend worden gehouden bij cam-
ping "De Bosrand" in Laren.
Het verdere programma van Jong
Gelre is op 24 februari volleybal legen
Laren en Hengelo; 2 maart volleybal;
8 maart cullurele avond in samenwer-
king mei de GmvL en de Plaltelands-
vrouwen; 10 maart provinciale bin-
nensportdag Ie Zulphen.

Bibliotheek
VOLWASSEN: S AND, George. La
Mare au Diablle; SANT, Mien van 't.
Geen korstondig avontuur; YOUR-
CENAR, Marguerite. Dierbare nage-
dachlenis; BEISHUIZEN, Tineke.
Huiselijkheden; ZEE,Nel van der. De
slap lerug; ARGUEDAS, José Maria.
Bloedfeesl; WEIL, Grete. B. zeggen;
en andere verhalen; ZOMEREN
Koos an. Otlo's oorlog; DIJK, Alfred
van. De boer, de koe en onze zuivelin-
duslrie; KONSUMENTEN ABC
1984; BALZAC, Honoré de. Een
vrouw van dertig; LONETTO, Ri-
chard. Hoe kinderen zich de dood
voorslellen.
JEUGD. HAWKJNS, Colin. Heksen;
VERHAAGEN, Marianne, De Bos-
brand; BRUIJN, Cor. Lasse Lante;
WILMINK, Willem. Koen, maak je
mijn schoen? RIJMPJES en versjes
uil Grootmoeders tijd; SCHEL, Simo-
ne. Met andere ogen; STEVENSON,
Jocelyn. Bert en Ernie spelen; DROS,
Imme. Lange maanden; PREUS-
SLER, Otfried. Wobbe mele de won-
termuts.

Carnavalsvereniging bezoekt
tweeling van Prins Harry n

Afgelopen zaterdag bracht de president der carnavalsvereniging De
Deurdreajers tesamen met enige leden van de Raad van Elfen enige
dansmarietjes een bezoek aan het Spittaal Ziekenhuis te Warnsveld,
alwaar een bezoek werd gebracht by mevrouw T. Wiggers-Oogjes en
haar tweelingskinderen Rob en Moniek.

Namens de carnavalsvereniging De
Deurdreajers bood president Gerard
Eijkelkamp, Rob en Moniek Wiggers
elk een zilveren eend aan.

Op de foto: Mevrouw Wiggers met
haar echtenoot (Prins Harry de Twee-

de van De Deurdreajers, de dansma-
rietjes Renate Schmitz en Jacquelien
Hartman, president Gerard Eijkel-
kamp en Raad van Elf-lid Aric M^j2-
rir ikV Inmiddels is mevrouw Wiggers
met haar gezonde tweeling weer thuis
op de Banenkamp.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Boekhou-
den (Ver. v. Leraren) slaagde onze
plaatsgenote Greta Zwev««k.
Zij ontving haar opleidinJBIde heer
Luichies te Gorssel.

DE HEER GROEN TIJDENS COMMISSIEVERGADERING

'Laat gemeenschap eens weten
wat sportvoorzieningen kosten'
In de openbare vergadering van de commissie financiën ontspon zich
dinsdagavond een levendige discussie over de plaatselijke sportakko-

BÜ jartver. Kran6nblirg modatie en de daarmee gepaard gaande kosten.

Afgelopen week werd dooj^^n enkel
leam van de Kranenburgl^ljartver-
eniging punlen binnengehaald. De
uilslagen zijn: De Keu 3 - Kranenburg
1 26-33; Ons Genoegen 3 - Kranen-
burg 2 39-31; Kranenburg 3 - De Ruif
2 33-38; Kranenburg 4 - Ons Genoe-
gen 4 27-40.

Graafschaprijders
organiseert
"Midwinterrit"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert zondag 26 februari een
orienleringsril de zgn. "Midwinterrit".
Start is vanaf 13.00 uur bij café reslau-
ranl Schoenaker aan de Ruurloseweg.
De ril wordl verreden volgens KNMV
reglemenl in de A en B klasse. Voort is
er tevens deelname mogelijk voor
toerrijders. De rit is uilgezel door de
heren Wisselink en Mennink.

Meindert Bouwknegt
Trophee
Op zalerdag 9 juni zal in de sporthal
"De Kamp" Ie Hengelo hel horeca-
zaalvoelballoernooi worden gespeeld
om de Meindert Bouwknegl Trophee.

Deze prachlige bokaal is al Iwee jaar in
hel bezil van café Marklzichl (Wol-
brink) uil Hengelo. Dil achlerhoekse
horecazaalvoelballoernooi wordl
georganiseerd door Fred Fransen, de
Bongerd 3 Ie Vorden. In principe kan
ieder horecabedrijf uil de Achterhoek
hieraan deelnemen. De kosten per
leam bedragen 85 gulden.

Sportieve strijd
KNMV Jeugdtrial
De Vordens aulo- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dag in opdracht van de KNMV een
Jeugdtrial welke meelell voor hel Ne-
derlands kampioenschap. Door de or-
ganisaloren was op hel militair oefen-
terrein een parcours uitgezet dat veel
vergde van mens en machine. In to-
laal kwamen 60 jeugdige coureurs
aande slart, waaronder een 9 zijspan-
nen. De jongelui gaven blijk lol veel
huzarenslukjes op de machine in slaal
te zijn.

De heer M. Groen (WD) stelde dal
de gemeenschap maar eens moet we-
ten wal dil soort zaken allemaal kos-
len. Sprekende over het dekkingsper-
centage van de sporthal (momenleel
44 procenl) zei hij in de loekomst te
denken aan een dekkingspercentage
van 50 procent.
Commissielid R.J. van Overbeeke
(CDA) haakte hier gelijk op in door Ie
slellen dal je de verenigingen niel le-
veel moei belaslen. "Je moei de kin-
deren gelegenheid blijven geven be-
paalde sporten Ie beoefenen", aldus
de heer van Overbeeke.
De heer Groen slelde vervolgens voor
om de verenigingen in Vordoen voor
hel gebruik van de sporthal of sport-
velden de volle koslen in rekening Ie

brengen. "Hierbij dan wel de subsidie-
verordening betrekken. Deze veror-
dening dus aanpassen aan de werkelij-
ke kosten. Op deze manier krijg je dan
een duidelijker beeld. Momenteel is
er hier en daar spraken van "versluier-
de" subsidies" aldus de heer Groen.
Socialist A. Ploeger wilde voorlopig
geen standpunt innemen, aangezien
hij eerst wat meer gegevens omtrent
deze materie op tafel wilde zien. De
heer Groen: "Verenigingen die van
sportvoorzieningen gebruik maken,
dienen de kosten ook zelf voor een
groot gedeelte te betalen. Ik heb wel
eens gehoord dat de cantines op de
sportvelden het soms erg druk heb-
ben! Begrijp me echter goed, ik gun ie-
der zijn pilsje", aldus Groen.

Aspiranlenviertallen UDC LJlfl -
DCV 3-5.
Hel Vordens aspiranlen viertal blijft
goed in de race mei deze overwinning
op een der koplopers. Na een romme-
lige partij opende Rik Sluller de skore
voor de Ulflenaren. De laalsle blun-
der besliste in deze slechte partij, en
die was van Rik. Martin Boersbroek
trok de stand weer recht door een slag-
zetje, en na een nel niel winnende
kombinalie van Jurgen Sluller zorgde
Wim Berenpas voor de overwinning
door zijn legenslander te overspelen.

ONDERLINGE KOMPETITIE:
Senioren, hoofdklasse; J. Krajenbrink
- J. Masselink 2-0; J. Lankhaar - H.
Graaskamp 0-2; W. Wesselink - H.
Wansink 2-0; H. Klein Kranenbarg -
H. Ruesink 0-2; H. Hoekman - G.
Wassink 0-2.

Eersle klasse; G. Hulshof- B. Hiddink
2-0; B. Rossel - J. Hoenink 0-2; G.
Brummelman - W. Hulshof 0-2; H.
Esselink - B. Wentink 1-1.

Jeugd: Y. Baakman-H. Berenpas 1-1;
M. Baakman - J. Kuin 0-2; E. van Ar-
regon-J. Brandenbarg 1-1; B. v. Zuy-
lekom - W. Hoenink 2-0; J. Kuin - F.
Ibrahim 2-0; M. Bouwman - H. Beren-
pas 0-2; W. Addink - J. Kuin 0-2; P.
van Arregon - M. Boersbroek 0-2; A.
Bouwman - M. Bouwman 2-0; W.
Hulshof- F. Ibrahim 2-0; E. te Vel-
thuis - M. Baakman 2-0; P. van Arre-
gon - W. Addink 2-0; Y. Baakman - W.
Hoenink 0-2.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Waterpolo

Vorden - Hekey 3-1
De dames van Vorden hebben de
competiliewedslrijd tegen Hekey uil
Hengelo, welke zaterdagavond in Zut-
phen werd gespeeld, verdiend mei 3-1'
gewonnen.

In de eerste periode was de Vordense
ploeg al wat sterker. Verder dan twee
schoten legen de lal van Grietje Wel-
leweerd kwamen de Vordense dames
echler niel.

In de Iweede periode werd het 1-0
door een doelpunl van Diseré Wester-
veld. In de derde periode kwamen de
Hekey dames langszij, waarna Diseré
Weslerveld de thuisclub opnieuw een
voorsprong bezorgde 2-1.
Het was dezelfde speelster die in de
vierde periode de 3-1 eindstand liel
aanlekenen.



UW GELD GROEIT SNEL
BANK

DIE MEER DOET.

Sparen met de Patentrekening
Hoge rente+premie. Geld direct opne

Sparen is een verstandige gewoonte.
Uw spaargeld verdient rente voor u.
En met "een bedrag op de bank" wapent u zich
tegen onverwachte financiële tegenvallers. Wie
spaart laat zijn geld op een verstandige manier
groeien.

Als u spaart wilt u natuurlijk
een zo hoog mogelijke rente.

Meestal kan dat alleen als u geld voor een
langere periode vastzet. Hebt u plotseling
tóch geld nodig dan worden gewoonlijk
boeterentes of andere kosten in rekening
gebracht.

Hoe werkt de Patentrekening?
Heel eenvoudig. Wij belonen uw spaarzin.
Hoe mee^spaart, hoe minder u opneemt, 9
des te hoger wordt uw rente.
Dat komt doordat de rentevergoeding is opgebouwd uit een
basisrente en een premierente. De basisrente krijgt u in elk
geval. De premierente wordt vergoed over dat deel van het
spaarbedrag dat gedurende een volle halfjaarperiode
onaangetast op de rekening heeft gestaan. Met andere
woorden: heeft u uw geld niet nodig dan krijgt u automatisch
een hogere rente. Gebeurt er iets onverwachts,
dan kunt u zonder gezeur direct geld opnemen.
Kent u een betere manier om uw geld te laten groeien?

i%

De Patentrekening in het kort:
•dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten

•hoge rente, opgebouwd uit basisrente plus
premierente

•hoe hoger u minimumsaldo, hoe hoger de rente

•rentebijschrijving op 1 juni en 1 december.

Rente + premie tot 6
Spaargeld direct opneembaar.

De Bondsspaarbank vindt dat het anders kan.

Daarom is er nu de Patentrekening. Die biedt u
onbegrensde opnamevrijheid. Met tóch een hoge
rente + premie, die twee keer per jaar aan u wordt
uitbetaald.
De Patentrekening is ideaal voor wie stevig wil
sparen en tegelijkertijd de vrijheid wil hebben op
elk willekeurig moment over z'n spaargeld te
beschikken!

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

ƒ 5.000-

ƒ 1 0.000 -

Basis*
rente

3^%

35%

4 %
4^/o

Premie*
rente

ii%
2 %
2^/o

Totaal
rente

3i%
5*%
6 %

65%
wijzigingen in rentetarieven voorbehouden.

DE PATENTREKENING

Kom naar de bank die meer doet.
En haal de folder die u vertelt hoe u voortaan
patent kunt sparen!

Hoofdkantoor Enschede:
Tromplaan 1, tel. 053-324445.
Kantoor Hengelo:
Drienerstraat 43, tel. 074-420866.
Rayonkantoor Winterswijk:
Spoorstraat 28, tel. 05430-14461.
Of bij een van de 17 filialen.

Da's sparen zonder vastzetten en
toch met hoge opbrengst

voor Twente en Oost-Gelderland



NIEMAND HOEFT UW
GEHEIMPJE TE KENNEN.

Met een pasvorm die grenst
aan perfectie geeft panty-corselet Jolly
wat u het liefste ziet:

de nodige steun op de juiste
plaatsen. De kleur is
die van de huid, de
maten zijn B, C en D
80-90,deprijsisf59-.

Tniimfin

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

A. Jansen van den Berg-Mens
diëtiste. Christinalaan 16, Vorden. Tel. 05752-1507

Op donderdagmiddag 1 maart a.s. start ik weer een cursus

„Vermageren in groepsverband"
De cursus loopt 12 weken met daarin opgenomen iets geheel
nieuws, nl. actieve oefeningen gegeven door een fysiothera-
peute, want gebleken is wel dat door goed het dieet te houden
en daarnaast flink te bewegen, men het beste resultaat kan be-
reiken.
De kosten zijn f 144,- per persoon.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

OVERHEMDEN
Unie in 4 kleuren van 42,50
nu aanb. prijs 29,-

Modecentrum

Ruurlo

2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

«J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Te huur te Vorden: winkelpand
2

80 m Hoek Burg. Galleestraat 44, met ruime parkeerplaats.

Tevens 6611 WOOflnUIS, indeling: keuken, bijkeuken, gro-
te woonkamer, kantoortje, drie slaapkamers en grote tuin. Di-
rekt te aanvaarden.
Winkelpand is ook geschikt voor magazijn, showroom, leslo-
kaal of praktijkruimte. Te bevragen bij:

H. BRUIL
Loolaan 41, Doetinchem. Tel. 08340-23860

"3/6

"Eiken keuken"
opruimingsprijs ÏJ.üUU,—
mooie eiken keuken met prachtige apparaten: luxe
oven met gaskookplaat, dubbele spoelbakken met
kraan en waste, wasemkap, koeldiepvriescombina-
tie (geïntegreerd), vaatwasser; kunststof werkblad
met houten rand afgeronde hoek met open regaal-
tjes.

in eiken en kunststof, met kunststof werk-
blad en r.v.s. spoelbak. gas- of elektrische
kookplaat, elektrische oven, wasemkap en
koelkast. Is eventueel uit te breiden.

opruimingsprijs

2.250-
De hier geschetste en omschreven K6UKGV1Sf zijn er enkele van de vele showroomkeukens, welke
plaats moeten maken voor de nieuwste 1984-modellen. De sterk afgeprijsde, zeer complete keukens kunnen
meteen geleverd worden, maar ook tot naderbericht in onze magazijnen voor U opgeslagen blijven.
Prijzen van f 2250,- f 3600,- f 4999,- enz. tot f 12.999,-. Kom snel kijken of Uw keukenmaten (aan te) pas-

z n b d e z e e e bzondee KEUKENAANBIEDINGEN
HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - TELEFOON 05735-2000.
Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Vrijdags ook van 19 tot 21 uur. Zaterdags van 9 tot 13 uur.

KOODt js weer extra g
bij Welkoop deze maan
••«••• •EBHHHIMHIM mmmammmmmmmm^m^mi^mi •̂̂ ••̂ ^ •̂̂ •̂••Î ^HH «••̂ •̂ •••••MMM

KENNER
PARKIETEZAAD

Voedzaam zaad met een
uitgebalanceerde
samenstelling. 5 kg.
van 7,85
voor

KENNER VÓLIEREZ AAD
Met een hoge voedingswaarde en uit-

mmmmmmmmm gekiend samengesteld.
^T 5 kg. van 10,50

[fcftg}\ voor

KENNERSTRO
Prima kwaliteit voor
kavia, konijn, hamster,
etc.
2,5 kg.
van 5,60
voor

KENNER
VLEESBROKKEN

Een krokante
kwaliteitsmaaltijd.
3 kg.
van
10,50
voor

KENNER GEMENGD
KONIJNEVOER

Het veelzijdige totaalvoer dat o.a.
zongerijpte granen en zaden bevat met
alle noodzakelijke
mineralen en vitami-
nen, l kg.
van l,
voor

Het snelle tussendoortje voor uw
trouwe viervoeter.
Geen hot-dog maar
een voedzame food-
dog van 600 gram.
van 2,35 voor

KENNER STROOIVOER
Voor de vogels is het de gehele winter

-^^—=r~» Sinterklaas. 'Strooi
2T-~ -• \ eens wat lekkers' en

neem dan Kenner,
l kg.
van 2,05
voor

wel

KENNER
SCHELPENZAND

Uw vogel voelt zich
weer helemaal
thuis. 5 kg
van 3,25
voor

KENNER HOUTVEZEL
^T7! Groot absorptie

vermogen. Ideaal voor
kavia, konijn en hamster.
4 kg.
van 5,30
voor

WERKSOKKEN STAPP
Korte werksokken, materiaal 65%
polyamide, 20% wol en
15% andere vezels. In
diverse kleuren. Ver-
krijgbaar in de ma-
ten: 10,5-11- 11,5-
12-13. van 11- voor

BACO BROEIBAK GF34
Een overal passende verplaatsbare
broeibak, inclusief glas. Afmeting: 127
x 86 x 63 cm (lengte x breedte x hoogte),
van 267,- voor

Aanbieding geldig t /m 21 april 1984.

BACO TUINKAS BG608
De populairste tuinkas, die eigenlijk
overal op z'n plaats is. Kompleet met
goten, klapraam en schuifdeur, inclu-
sief glas. Afmeting: 191 x 254 x 207 cm

(breedte x lengte x
hoogte),

van 1.235,- voor

Aanbieding geldig t/'m 21 april 1984

BACO TUINKAS BG 812
Meer ruimte, meer mogelijkheden
biedt de BG 812. Afmeting: 253 x 378 x
211 cm (breedte x lengte x hoogte).
Kompleet met goten, klapraam en
schuifdeur, inclusief glas.
van 2.3'

Brede vloertrekker,
55 cm. Rubber be-
stand tegen zuren en
vetten. In metalen
huis; exclusief steel,
van 9,30 voor

STRAATBEZEM
Kwaliteitsbezem van
Vero; breedte 35 cm;
met sterke rode
kunstvezelvulling,
zonder steel.
van 8,65 voor

Met speciaal geharde
tanden, spangreep

en beschermplaat.
Lengte 53 cm.

van 17,45

MOLLEKLEM
YANKEE SUPER

Werkt als een
dubbele
schaar, van
gegoten
aluminium,
van 9,7 5

voor

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis enlüin,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbieding geldig t/m 10 maart 1984.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256



Smederij Barendsen schenkt
1ste elftal v.v. Vorden nieuwe
trainingspakken

S mederij Barendsen heeft de spelersgroep van het eerste elftal van de v.v. Vorden, in nieuwe trainingspak-
ken gestoken. Ook de begeleiding ontving een nieuw kloffie, zodat het geheel een uiterst verzorgde indruk
maakt.

Verdiende zege van
Vorden op Vios B.
In een leuk gespeelde wedstrijd heeft
Vorden zondagmiddag op een goed
bespeelbaar veld een verdiende 2-1
zege behaald op Vios Beltrum.
Voor rust was de thuisclub aanvallend
sterker en kreeg b.v. Peter Hoevers
een uitstekende mogelijkheid de sco-
re te openen. Hij raakte de bal echter
half.
In de 37e minuut kwam Vorden ein-
delij k op de verdiende l-O voorsprong.
Een hard schot van Richard Barge-
man sprong via één der Vios verdedi-
gers voor de voeten van Bas Oosterink
1-0. Aanvallend kwamen de bezoe-
kers in deze eerste helft niet tot groot-
se daden.
In de tweede helft liep doelman Wim
Harms na acht minuten bij een hoek-
schop op rechts onder de bal door
waarna Theo Klein Gunnewiek ge-
makkelijk kon scoren 1-1.
Tien minuten later zorgde Henk Stok-
kink er al liggend voor dat Vorden op-
nieuw op voorsprong kwam 2-1. Na
dit doelpunt kwamen de bezoekers tot
enkele gevaarlijke tegenstoten. De
uitstekende meevoetballende doel-
man Wim Harms zorgde er echter
voor dat de beide punten in Vorden
bleven.

Eerbeekse b. 3 -
Ratti l 2-2
Met een halfuur vertraging begon de-
ze wedstrijd. Ratti kreek wat moeilijk
grip op deze wedstrijd maar ondanks
dat werden er kansen gecreërd.
Na tien minuten een goede één twee
van Rudi Heuvelink en Jos Jansen
kreeg Dinant Hendriksen een pracht
van een kans. Helaas was de keeper
van Eerbeek attent.
Het spel golfde op en naar met kansen
voor beide partijen. Een kwartier voor
de rust was het Dinant Hendriksen die
Ratti aan een 1-0 voorsprong hielp op
een prachtige dieptebal van Wim
Koers, dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft zakte het spelpeil
en werd het een rommelige en wat
emotionele wedstrijd. Door een mis-
verstand in de verdediging van Ratti
werd het l -1. Nauwelijks tien minuten
later was het Jos Schroër die l -2 maak-
te en Ratti opnieuw aan een voor-
sprong hielp, men rook de overwin-
ning en kregen meer kansen die he-
laas niet benut werden.
Weer door een misverstand kon Eer-
beek er 2-2 van maken.

DAMES
SVBV - Ratti 2 0-1
Op een hard en moeizaam bespeel-
baar veld hebben de dames van het
tweede elftal van de s.v. Ratti in Bar-
chem met 1-0 gewonnen van SVBV.
In de eerste helft kwamen de dames
uit de Kranenburg een paar keer goed
weg maar wisten zelf ook kansen te
creëren via Carla Addink en Jolanda
Temmink. De ruststand was 0-0.
In de tweede helft was het Ratti dat
iets beter in het spel kwam en ook het
betere van de wedstrijd nam. In de
20ste minuut ging Gerda Bos goed
door op links en wist de bal op de 16
meter klaar te leggen voor Jolanda
Temmink. Miranda Sessink ronde het

geheel af via een voorzet, waardoor
het l -O werd in het voordeel van Ratti.

Zaalvoetbal
Velocitas l -F.C. denDraejerll 1-0.
De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Dit gezegde was zeer zeker van toe-
passing op de wedstrijd van maandag
j.l. tussen Velocitas en F.C. den Drae-
jer.
Er moest gewonnen worden, om weer
een goede stap richting kampioen-
schap te kunnen doen.
Bijna alle Vordense spelers bleven on-
der hun maat, wat de wedstrijd als
kijkspel niet gunstig beïnvloede. Den
Draejer kon aanvallend ook geen vuist
maken. Velocitas was wel de betere
ploeg, maar tot scoren kwam het niet.
Paal, lat, een uitstekende keeper en
zelfs Jan Addink, die een inzet van Ri-
chard Bargeman op de doellijn keer-
de, stonden in de weg.
Vlak voor tijd bewees Heimoed Me-
gens zijn ploeg een grote dienst, door
van afstand 1-0 te laten aantekenen.
Door dit resultaat staat Velocitas op
de drempel van het kampioenschap in
hun klasse. Uit de resterende drie
wedstrijden dienen nog vier punten te
worden behaald.

UITSLAGEN:
Velocitas l -Den Draejer 2 1-0; Dyna-
mo 3 - Velocitas 2 2-3 ; Hamba Raya 3 -
Velocitas 3 5-1; Velocitas 3 - S.M.S. 12
1-8.
PROGRAMMA: Maandag 27/2 Vor-
den vanaf 20.00 uur onderlinge oefen-
wedstrijden.

De heren van Dash hebben weinig
moeite gehad om het team van Colm-
schate naar een kansloze 3-0 neder-
laag te slepen. De Vordenaren voer-
den in deze wedstrijd de opdrachten
goed uit. Er werd uitstekend "geblokt"
terwijl men tevens tot zeer acceptabel
aanvalsspel kwam. De setstanden wa-
ren 15-9; 15-6 en 15-11.
Deze week zijn de heren van Dash
vrijaf. Het tweede team speelt thuis
tegen DSC II uit Diepenveen.

Nederlaag Dash dames
tegen Zwaluwen
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag een ongelukkige thuiswed-
strijd gespeeld tegen de Zwaluwen uit
Almelo. Dit laatste team dat momen-
teel op de tweede plaats prijkt won
met 2-3.
In de eerste set speelde Dash een goe-
de wedstrijd en kwam de ploeg van
trainer/coach Ab Polderman op een
gemakkelijke wijze aan een 15-1 1 over-
winning.
In de tweede set nam Dash op gege-
ven moment een 1 4-6 voorsprong.
Wat er hierna ook geprobeerd werd
het laatste puntje kon maar niet bin-
nen worden gehaald, zodat Zwaluwen
toch nog met 14-16 kon winnen. De
thuisclub kwam niet over deze dom-
per heen en verloor de derde set kan-
sloos met 7-15.
In de vierde set waren de rollen weer

omgekeerd en via een uitstekend spe-
lende Carla Jansen won Dash met 15-
6. In de laatste beslissende set werd er
door de thuisclub tot vijfmaal toe
slecht geserveerd. Deze fouten wer-
den door de Zwaluwen goed afgestraft
8-15, waardoor de ploeg uit Almelo
met een 2-3 zege huiswaarts kon ke-
ren.

Treffers '80
Het eerste team van de senioren van
de Treffers trad aan tegen Smash II,
en behaalde een 6-4 overwinning,
door tweemaal winst van S. Hoven-
kamp en F. Evers, en eenmaal winst
door M. Knippen.
Het^fcede team speelde tegen Grol
VII ïiï behaalde eveneens een 6-4
overwinning. Voor de vierde maal
boekte het tweede winst doordat twee
partijen werden gewonnen door zo-
wel I^Bohmer en W. Voortman en R.
de l̂ Bs behaalde één overwinning.
Het oer.de team van de Treffers speel-
de uit en verloor met 6-4 van Reflex
VI. H. Dieters won tweemaal en M.
Smith éénmaal.
JEUGD: Treffers l - Dynamo II10-0.
Een gemakkelijke overwinning voor
het eerste team, daar R. Bruinsma, E.
Nijenhuis en G. Weevers al hun partij-
en wonnen.
Treffers II - Vios I 1-9. Voor aanvang
van deze wedstrijd stonden beide
teams ongeslagen bovenaan, maar in
deze wedstrijd moesten de Treffers en
zware nederlaag incasseren. F. Ho-
venkamp redde de eer door één partij
te winnen.
PROGRAMMA: Dynamo II - Tref-
fers I; Vios V - Treffers II; Treffers III -
E.T.T.V. VI.
JUNIOREN: Treffers I - T.T.V.D. II;
Treffers II - Reflex III.

mwen
NIEUW!!

Voor deze grote dag hebben wij een uitgebreide
kollektie voor u ter inzage. De nieuwste ontwerpen
van traditioneel tot modern. Komt u eens langs.
Ook de tekst kunnen wij samen met u opstellen.

infercaifl

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden.
Telefoon 05752-1404
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B.V. Flash
Op donderdag 16 feb 4flfe jl. moest het
2e team van Flash-Voraen aantreden
tegen het team van B.C. Ruurlo, in de
sporthal 't Rikkenhage te Ruurlo.
De thuiswedstrijd werd indertijd met
6-2 door het vordense team gewonnen
dus er was goede hoop, dat ook deze
keer weer een winstpunt behaald kon
worden.

Helaas werd dit laatste voor de Vorde-
naren een teleurstelling, want slechts
Annet Baars kon haar damesenkel-
spel winnen. Toch waren beide teams
aan elkaar gewaagd al gaf de einduit-
slag eigenlijk niet de indruk dat ze
even sterk waren.
Het feit echter dat van de totaaal acht
wedstrijden, er zes pas na 3 sets be-
slist konden worden gaf dit laatste wel
aan.
Na verwoede tegenstand werd de ui-

teindelijke uitslag toch 7-1 in het voor-
deel van de Ruurlose badmintonvere-
niging.

GEZELLIGHEIDSWEDSTRIJ-
DEN: Flash Vorden l - Yapton l 3-5;
Dynamo 3 - Flash Vorden 6 2-6.
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Bi'j ons in d'n Achterhook
"A'j straks weer nao 't doevenhok gaot nemt dan die grote plante uut de
kamer met, dat ding wöd mien völs te groot af, daor 's niks gin moois
meer an". Riek Slagman trok de jas an umme nao 't darp te gaon, ze mos
nao de slager en de bakker en nog wat ander klungelderi'je halen. Eige-
luk kon zee Harm de boodschappen ok wel laot'n doen, maor den kree'j
met gin stok un winkel in of't mos wean um un pak spiekers of un rolle
gaas. Dat mosse e zelf wel doen umdat Riek op eur beurte dat ok neet
veur um haal'n.
" 'k Zal wel zorgen dat 't veur mekare kump", zei Harm die de krante an 't
leazen was onder 't koffiedrinken. Eerluk ezeg heurn e maor half wat
Riek um vroog. Umdat Riek zo 'n dag deur de lippen now neet bepaols
stief op mekare heel, luustern Harm wel vaker maor zo met 'n half oor, a'j
alles an woll'n heurn toet'n 't ow 's aovunds deur 't heuf.
"Veget 't dat neet", en daormet ging Riek de deure uut. Harm leaz'n eerst
op zien gemak de krante uut, hee had t'r now nog tied veur. De radio heel
van doo weer dus zol e wel gauw weer an 't wark mott'n en was 't koffie
drinken in huus gebeurt. Van um mog 't eerluk ezeg nog wel un maond
vriezen, met die slappe winters schot 't vorsvelet d'r maor mooi bi'j in.
Hee had nog heel wat op 't programma staon waor e ok dizzen winter
neet an too kwam. Maor jao, heel zol wel zeen.

Hee was al weer zowat bi'j 't doevenhok too hee weer an de plante dach.
Eers maor weerumme en haal'n um op. In de kamer kek e 's rond, wel-
ken was 't now ok al weer, den groot'n had ze ezeg. Dat zal den klimplante
dan wel wean, den slingern de halve kamer deur. Harm haaln 't kniep-
mes veur 'n dag en begon bi'j de pot an, in stukken was zo'n ding wat hen-
dugger te vetranspeteern. Al gaouw had e um klein menneken, allene
bi'j 't plefon zatt'n nog un paar ranken waor e ze neet bi'j kon. Hee kreeg
't bi'jzettaöfeltjen waor de plante op had estaon, daor kon e d'r wel met
bi'j. Harm had t'r gin arg in dat 't ding maor drie peute had en met dat e
d'r op wol gaon staon kiepeln 't ding umme en schot Harm opzied. Hee
wol zich argens an vaste griep'n maor deed neet anders as un bloomvaze
van un taöfeltjen slaon. An duuzend stukken veel 't ding uutmekare too
't de parketvloer raken, 't Jonge, jonge, daor had e wat emaakt. Die vaaze
was nog un arfstuk van Riek's oldeluu, viefhonderd gulden had un an-
tiekkearl d'r al 's veur ebaon. Daor kreeg e zotemee nog wel iets oaver te
heurn van Riek.
Hee kreeg handstoffer en blik en veagen de boel bi'j mekare. Met un
trappe haal'n e too de res van de plante van 't plefon. Had e dat now maor
metene edaon prakkezeern e zo. Maor jao, as en hadde, daor gif'n jödde
gin dubbeltjen veur.

Wat ens un mooie klimplante was ewes, gooien e now bi'j de mothoop,
daor verrott'n 't wel. Too Riek weer bi'j huus kwam vetell'n e 't eur maor
metene van de vaaze. "Maor die plante ston jao in de vensterbanke, hoo
kö'j dan in 's hemelsname die vaaze ummetrekken?". "In de vensterban-
ke, i'j bedoel'n toch die klimplante?".

Wat Riek allemaole opeleazen hef too zee in de gaten kreeg dat Harm ok
nog de vekeerde plante had wegegooid zö'w ow hier bespaorn, dan zol 't
stuk te lang wodd'n. Harm ruumt in ieder geval gin plante meer op, veur
gin mense, dat vind e un völs te riskant wark hier bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.


