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ONDER HET MOTTO: "LEUT INLEVEREN... DAT NOOIT'

Vier dagen carnaval met
"De Deurdreajers"
Het is dit jaar alweer vy f en twintig jaar geleden dat de carnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" werd opgericht. Gedurende vele jaren hadden de carnavalsfestiviteiten plaats op
De Kranenburg. In een grote feesttent, geplaatst bij zaal Schoenaker, stroomden ieder
jaar vele duizenden naar de Kranenburg toe om carnaval te vieren. Vooral in die beginja-
ren waren plaatsen als 's Heerenberg, Zeddam en... Vorden zeer bekend in het carnavals-
ri jk. Naderhand kwam alom in onze streken het carnaval vieren van de grond. Thans is het
zo dat praktisch elk dorp en stadje /i.jn carnavalsvereniging kent.

Carnaval in twee residenties
Dat derhalve het bezoek in Kranen-
burg dientengevolge wat terugliep en
in het dorp Vorden nog geen vereni-
ging als zodanig functioneerde, beslo-
ten De Deurdreajers de carnavalsfees-
ten te spreiden. Residentie Schoena-
ker bleef als vanouds de residentie,
daarnaast werden voor de festiviteiten
in het dorp gekozen voor zaal "De
Herberg" als tweede residentie.
Nadat Prins Harrie de Tweede a.s.
vrijdag eerst een bezoek brengt aan di-
verse kleuter- en basisscholen, wordt
zaterdagmorgen de feesten ingeluid
met een ontvangst door B en W van
Vorden ten gemeentehuize.
Uiteraard zal wederom de vereni-
gingsmascotte worden opgelaten (ho-
pelijk heeft deze een betere start dan
vorig jaar, toen het in een hoge beuk
vastraakte). Prins en gevolg sluiten de
morgen af met een gezellig samenzijn
in residentie "De Herberg".
In dezelfde zaal wordt om twee uur de
nieuwe jeugdprins (of jeugdprinses?)
geïnstalleerd, waarna voor de gehele
jeugd van Vorden de gelegenheid be-
staat deel te nemen aan de georgani-
seerde playbackshow.
De winnaar ontvangt een prachtige
wisseltrofee en mag zich kampioen
van Vorden noemen. De zaterdaga-
vond wordt besloten met een groot
openingsbal in residentie Schoenaker.
The Woodpeckers zorgen hier voor de
dansmuziek.
In dezelfde zaal is zondagmiddag café-
carnaval. In de kleine zaal van Schoe-
naker is er een kindermatinee voor de
jeugd. De prijswinnaars van de play-
backshow zullen deze middag op-
nieuw voor het voetlicht verschijnen.
Natuurlijk wordt een polonaise gelo-
pen. Tot slot zijn er films van Walt Dis-
ney. Tot slot volgt dan nog een ballon-
nenwedstrijd.
De zondagavond zetelt Prins Harry
met zijn gevolg in residentie "De Her-

berg". Op deze avond kan men gratis
dansen en hossen.

Frühschoppen
met boerenkool na
Maandag 5 maart om 10.11 uur is het
frühschoppen, nu in zaal Schoenaker.
Deze bijeenkomst wordt beëindigd
met een gezamenlijke boerenkool-
maaltijd.

Rosenmontagbal met Ria Valk
Maandagavond komt de bekende
zangeres Ria Valk naar Vorden. Het
orkest "Oppertune" zorgt voor de vro-
lijke noten. Evenals zaterdagavond in
residentie Schoenaker ook deze
avond prijzen voor de mooist en origi-
neelst gecostumeerden.
De laatste carnavalsdag begint des

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. 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.

Aan de heer D.J. Brummelman, Del-
densebroekweg 6 te Vorden, voor het
bouwen van drie nertsenhallen al-
daar.

Deze bouwplannen liggen tot 16
maart 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Wet Arob publikaties
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.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer M. ten Cate, Schutte-
straat 18 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk veranderen van een woonkamer
en slaapkamers aldaar;
2. Aan de heer J.C. van Dijk, Wien-
tjesvoortseweg 8 te Vorden, voor het
gedeeltelijk veranderen van een
woonhuis met onderverdieping al-
daar.

3. Bestrijding van ratten
Naar aanleiding van de onlangs ge-
houden aktie ter bestrijding van ratten
zijn slechts een vijfenveertigtal mel-
dingen ingekomen. Omgerekend naar
het aantal panden in het buitengebied
is dit veel te weinig om ratten effectief

te bestrijden. Indien er ratten op een
bedrijf zijn dan is het vaak zo dat hier-
van ook de buren de dupe worden
door het uitzwermen van die beesten.
Eveneens kunnen ratten zich zeer
snel vermenigvuldigen. Zoals bekend
zijn ratten gevreesde overbrengers
van ziekten. Nog onlangs is iemand
overleden aan de ziekte van Weyl, die
door ratten overgebracht wordt.
Zeker nu ook veeziekten weer de kop
opsteken (mond- en klauwzeer, scha-
penschurft en varkenspest) is het zon-
der meer van het grootste belang dat
ratten verdelgd worden. Indien er rat-
ten op uw bedrijf voorkomen dan kunt
u de gemeente waarschuwen. Tegen
een geringe vergoeding voor de kos-
ten van het gif en de haver worden de
ratten dan bestreden. Een en ander is
van het grootste belang voor de volks-
gezondheid en de agrarische bedrijfs-
voering.

4. Militaire oefeningen
Gedurende de periode van 5 tot en
met 8 maart zullen er militaire oefe-
ningen worden gehouden. Het betreft
verkenningsoefeningen. Particulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Even-
eens zal er tijdens de oefening gebruik
worden gemaakt van losse munitie.

middags om twee uur met het beken-
de seniorenbal in residentie Schoena-
ker. Medewerking hieraan verlenen
de hofliederentafel, de Mijori's, de mi-
ni- en seniorendansgardes, pater Pla-
tarius Dealektus en de Pampersisters.
De heer Dolphijn uit Ruurlo zorgt de-
ze middag voor de muzikale omlijs-
ting.
En ter afsluiting op vastenavond zorgt
het duo Ordelman uit Neede voor een
groot eindbal. Voor deze avond zijn er
ook weer prijzen voor de leukst gecos-
tumeerden. Op deze avond is er ook
de trekking van de door de Deurdrea-
jers georganiseerde verloting. Wie van
B en W van Vorden aanwezig zal zijn
om de sleutel weer in ontvangst te ne-
men is op dit moment nog niet be-
kend.

Om twaalf uur klokslag is er dan het
einde. Wie het vier dagen durende
carnaval dan intens beleefd heeft,
moet dan zo zoetjes aan. aan het einde
van zijn latijn zijn.
De Deurdreajers een goede organisa-
tie toegewenst, de deelnemers/carna-
valsvierders veel plezier.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Plattelandsvrouwen
Op haar maandelijkse bijeenkomst in
^aal De Herberg hield de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrouwen
een thema avond. Deze avond werd
geleid door Mevrouw Waardenburg-
Lüteyn uit Gorssel. Zij sprak over het
onderwerp "Zo moeder, zo dochter.,
of niet soms?" Na de pauze werd in ge-
spreksgroepen, door middel van vra-
gen het onderwerp nog verder uitge-
diept. Aan het slot van de avond dank-
te presidente mevrouw J. Wester-
veld, mevrouw Waardenburg voor
haar komst en wenste zij iedereen wel
thuis.

Brutale overval VS-
markt, buit f 16.000,-
Afgelopen vrijdagmiddag is er een roofoverval gepleegd op de kassa's
van de VS-markt aan de Dorpsstraat De buit bedroeg ruim f16.000,-
Twee overvallers kernen om kwart voor zes de winkel binnen en
sommeerden de dienWdoende cassieres de kassa's te openen. Toen
dat naar de zin van de o verval Iers niet snel genoeg ging werden de cas-
sieres bedreigt met een revolver resp. een mes.
Overhaast werden de kassa's leegge-
roofd en verdween het Jfcetal in een
gereedstaande auto, ^^arin een
vrouw achter het stuur zat. De auto
verdween richting Ruurlo.
De overvallers waren in zoverre geen
onbekenden meer voor de cassieres,
omreden ze in de week reeds twee-
maal eerder waren geweest, eenmaal
voor het kopen van een plastic tas, en
op vrijdagmiddag nog voor een pakje
cigaretten.

Een vrij duidelijk signalement van de
twee overvallers kon dan ook worden
verstrekt. Vermoedelijk gaat het hier
om Italianen, die eerder in het dorp
zijn geweest met een groene Volvo
244. De vluchtauto was echter een
lichtgroene VW-golf.

De groep Vorden van de Rijkspolitie
heeft een team van drie man vrijge-
maakt voor het onderzoek in deze
zaak.

Culturele avond
standsorganisaties
Op donderdag 8 maart zal er om 19.45
uur in zaal De Herberg een culturele
avond worden gehouden.
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zal
de gezamenlijke culturele avond van
de Geldersche Maatschappij van
Landbouw, Jong Gelre en Nederland-
se Bond van Plattelandsvrouwen ver-
zorgen.

De heer Hofstee zal eerst een inlei-
ding houden over het ontstaan en het
doel van het Wereld Natuur Fonds.
Aansluitend zullen een tweetal na-
tuurfilms worden vertoond te weten
'Bespieders bespied' en 'Waddenzee
vogelland'. Na afloop van deze films is
er gelegenheid om vragen te stellen
over de films en het WNF.

Tijdens de pauze en na afloop van de
avond kan men uit de winkel van het
WNF artikelen kopen ten bate van het
Fonds.

Vordens
Huisvrouwenorkest

Het Vordens Huisvrouwenorkest zal
op zaterdag 10 maart a.s. in het Dorps-
centrum een Contactavond organise-
ren. Er zullen nog enkele andere Huis-
vrouwenorkesten optreden uit de re-
gio, en ook zal de Egelander Kapel
„De Achtkastelendarpers" de avond
opluisteren. Voor u allen geen onbe-
kende. Het is de eerste keer dat zo'n
evenement plaats vind, en het Huis-
vrouwenorkest hoopt dan ook dat het
een geslaagde avond mag worden.

Voor verdere bijzonderheden over de-
ze avond, zie advertentie in dit blad,
die geplaatst zal worden op 7 maart
a.s.

Wereld gebedsdag
Vrijdag-avond 2 maart, wordt U uitge-
nodigd voor het bijwonen van de We-
reldgebedsdienst. De liturgie is voor-
bereid door vrouwen uit Zweden, met
het thema "Jezus bron van levend wa-
ter". Wij zien U graag 's avonds om 19
uur in de Christus Koning Kerk op het
Jebbink. Een zanggroep zal aan deze
bijeenkomst medewerking verlenen.

GEBOREN: Ilze Elisa Overbeek;
Mark Henricus Johannes Nijenhuis.
ONDERTROUWD: E.H. Poelgeest
en M.P. de Jong.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 maart 10.00 uur Jeugd-
dienst ds. Giethoorn, Arnhem.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra;
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 maart dr. Sterringa, tel. 1255.
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 3 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
3 en 4 maart P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Maart: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
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, 14.00-17.30uur;
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.



ONZE GROTE

Verkoop Bloemenkas
IS GEMODERNISEERD

Extra aanbiedingen
op donderdag 1 maart, vrijdag 2 maart,
zaterdag 3 maart

Narcissen ibos

MOOI vaasje Orchideën
Grote bloeiende D6901113 S

uitzoeken uit diverse kleuren

1,95
4,50

4,95

een

Bij aankoop van een boeket

snijbloemen
zakje chrysal

Volop groene en bloeiende planten. Rechtstreeks
van de Aalsmeerse Bloemenveiling, tegen speciale

HEROPENINGSPRIJZEN

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6, Hengelo Gld., telefoon 05753-1473.
Alleen woensdagsmiddags gesloten

Door inruil verkregen zeer mooie Volvo's:
VOLVO 66.L Aut. 27.500 km. 1981
VOLVO 343GL LPG met trekhaak,
rad i o/cassette, 57.000 km. 1982
VOLVO 345DL Aut. 12.000 km. 1983
VOLVO 343DL 9.500 km. 1983
VOLVO 343DL 1 2.500 km. 1983
VOLVO 244 GL LPG 68.000 km. 1981

Andere merken in uitstekende staat.
SUBARU 1300DL 47.000 km.
RENAULT 14 LS 67.000 km
FIAT RITMO 85 Super blauw met radio
39.500 km.

Tot f 4.000,-
VOLVO 343DL Automaat
FIAT 128 SL met LPG
OPEL KADETT car. f 500,- 57.000 km.

1982
1980

okt./1981

1977
1977
1972

Dealer voor Lochem,
Borculo, Ruurlo e.o.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel; 05750 22016

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

BELASTINGAANGIFTE1983
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!

Feest op de
WEG NAAR LAREN:

onze zaak bestaat 60 jaar!

Wij zijn van plan om dit met
U te gaan vieren en daarom
nodigen wij U bij dezen uit

om ons op bovengenoemd tijdstip
te komen opzoeken.

U bent van harte welkom!
(van 16.00-20.00 uur).

De gehele maand maart hebben wij jubileumaanbiedingen, waarvan hier 3 voorbeelden:

Greatz
color 24449 Oscar

* 56 cm. beeldbuis

* afstand b îening

* 2 jaar voll. garantie

JUBILEUMPRIJS

...1599,-

Graetz Exzellen^
color 27449 Oscar

67 cm. beeldbuis

afstand bediening

2 jaar voll. garantie

JUBILEUMPRUS

...1699,-
Dit is slechts een kleine greep

uit ons assortiment aanbiedingen.

Kenwood
Audiorack V 31

Modern rack mei • KT 31L tuner met
FM/MG/U;, LED indikatie • KA 31 ver-
sterker met een vermogen van 2 x 30 Watt
• KX 31 Metaicassette deck met DOLBY
• KD 21R draaitafel met MD-element
• Fraai audiomeubtl
met grote glasdeur.

* 2 jaar garantie

JUBILEUM PRIJS

...1199,-

Greatz Reichsgraf
stereo 27749 HIFI

(Oscar 16)

* 67 cm. beeldbuis

* afstand bediening

* 2 jaar voll. garantie

Kom eens langs
en overtuig u zelf.

60 jaar jubileum 60 jaar service 60 jaar vakmanschap

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen, Tel. 05750-13813

Hifi/Video
Televisie

6 april 1984 Entree f 10,- p.p.

Bal voor gehuwden m.m.v.

Frank en Mirella
Dansorkest

Herman Lippinkhof
Aanvang: 20.00 uur.

Café-Restaurant FF U 6 L U l TG l
RUURLO. TELEFOON 05735-1312.

Nieuw! Voorjaar 1984!!
Wij hebben reedsdiverse nieuwe modellen binnen
uit de kollekties van

Gispa Hucke Presence
Ravens Baruch Schwormm
Hammer l nes Sandy-Dress

RUURLO



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon

REINIER CHRISTIAAN

We noemen hem

RIEN

Els en Ben Wagenvoort

28 februari 1984.
Het Jebbink 43
7251 BJ Vorden.

G.H. STERRINGA, huisarts

Geen praktijk

van 5 t/m 9 maart.

De dienst wordt waargenomen
voor patiënten wier naam be-
gint met de letter At/m K door
dr. VANEKER, Zutphenseweg
62, tel. 2432.
Voor patiënten wier naam be-
gint met de letter L t/m Z door
dr. HAAS, Christinalaan 18, tel.
1678.

Voor al uw schilderwerk.
Binnen of buiten.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 05735-1368.

Te koop: klopboormachine,
Bosch, 220 V.
Tel. 3124.
Bellen na 18.00 uur.

2 pers. bed, Kuperus spiraal,
polyaether matras, 2 nacht-
kastjes, toiletkast, t.e.a.b.
Tel. 05752-1625.

Woningruil van een groot
huurhuis naareen kleinerhuur-
huis, in Vorden.
Brieven onder nr. 51-1.

Kom 4 maart
Zij aan Zij in de rij naar
T STAMPERCARNAVAL.

Spoorbielzen
vanaf 12,50 p.st.
Spoorbielzen ook op maat af-
gezaagd.
G. WEULEN KRANENBARG,
Enkweg 3.
Tel. 05752-1217 of 1811.

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

Om alvast te noteren.
Jong Gelre Vorden,
5 aug. D'n Oost 'n rit (toer-
tocht).
7 t/m 10 aug. Avondfiets-
vierdaagse.
1 sept. Klootschiettoernooi

Autostalling 30,- p.mnd.
Tel. 1417.

Vrijdagavond

Klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker,
Kranenburg.

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05754-517.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 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. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Kunt U jonge
ondernemingsgeest
waarderen?
Bij uw klandizie ook.

DE T1MMERIË

Ge-reosorteerde palen,
div. maten, scherpe prijs.
G. WEULEN KRANENBARG,
Enkvteg 3.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Op donderdag 8 maart a.s. hopen onze ou-
ders en grootouders

R. BRETVELD
H.J. BRETVELD-HARMSEN

de dag te herdenken dat ze 55 jaar ge-
trouwd zijn.

Gerard - Janny
Henrike - Reini

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal Lange-
ler, Hengelo Gld.

Februari 1984
Berkendijk 2, 7255 LG Hengelo Gld.

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend geven wij u kennis van
het onverwacht overlijden van onze lieve moeder en
oma

CORNELIA ALLEGONDA GERDINA
AALBERS

weduwe van V.J. Dostal

op de leeftijd van 76 jaar.

Zutphen: D. Scholten-Dostal
Vorden: H. Dostal

R. Dostal-Siemes
Vorden: J. Dostal

l. Dostal-Braun
Deventer: A. Span-Dostal

C. Span
en kleinkinderen

7251 ML Vorden, 24 februari 1984
Onsteinseweg 20

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het onverwacht overlij-
den van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

AREND GERRIT HENDRIK LAUCKHART
echtgenoot van H. Kornegoor

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H. Lauckhart-Kornegoor
Umuiden: H. Lauckhart

J. Lauckhart-Dijkstra
Vorden: J. Lauckhart

A.M. Lauckhart-Hoevers
Vorden: H. Kraayeveld-Lauckhart •

P.L. Kraayeveld
en kleinkinderen

Vorden, 23 februari 1984
Nieuwstad 32

De crematie heeft plaatsgevonden maandag 27 februari
te Dieren.

Met grote verslagenheid geven wij kennisvan het plot-
selinge overlijden van ons geachte ere-lid

AREND GERRIT HENDRIK LAUCKHART

Alles wat hij voor de vereniging deed en was blijft bij ons
in dankbare herinnering.

Bestuur, dirigent en leden
muziekvereniging Concordia

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

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

i
f
i
§

•r-Jr

„ie Herberg"
Vorden

4 dolle dagen met karnaval.
Onze keuken is alle dagen tot sluitingstijd geopend.
In afwijking van de programmaboekjes zijn met de kar-
naval alleen onze eigen groene konsumptie-munten te
gebruiken in de HERBERG.

50-plussers kunnen nog steeds elke dinsdagmiddag
vanaf 14.00 uur terecht voor een gezellige dansmiddag.
(De belangstelling is nog steeds stijgende dus kom eens
aan, het zal u beslist niet tegenvallen).

Nu vrijdagavond om 9 uur sluiten wij
voor 1 week

VAKANTIE
van 3 t/m 10 maart.

Voor noodgevallen is er tijdens de win-
keluren iemand aanwezig, voordeur
a.d. lekink.

dk
^

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

Wij zijn van 5 t/m 10 maart

GESLOTEN
Maandag 12 maart bakken wij weer dat
lekkere gezonde brood voor u!

WARME BAKKER

OPLAAT
DORPSSTRAAT 11, VORDEN. TEL 1373.

G.M.v.L. Jong Gelre N.B.v.P.

8 maart CULTURELE AVOND

met het Wereld Natuur Fonds.

CAFÉ „DE HERBERG", 19.45 uur.

U KOMT TOCH OOK „JA NATUURLIJK"

LR en PC de Graafschap
Uitslag verloting

Prijs op lotnr.:

17
381
560

1084
1616
2121
3078
3468

63
423
783

1158
1865
2446
3136
3487

101
426
792

1188
1900
2449
3147
3501

De winnaars krijgen hun

200
507
797

1257
1936
2478
3152
3515

202
522
800

1561
1952
2537
3,195
3519

225
550
930

1604
1983
3053
3197
3534

prijs thuis bezorgd.

C.D.A afd. Vorden
Vergadering op woensdag 7 maart in het
Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur.
Spreker dhr. Pröpper, voorzitter Prov. afd.
C.DA.
Onderwerp: Grondslag C.DA.

Eenieder is hartelijk welkom.

Het Bestuur

I I(~\(~\ ^ u l1 v.«4I

OoÓ
CrQ Dl VALEWEIDE

Bos narcissen 2,95
1 grote potchrysant 3,50

1 cineraria 3,50
1 calceoraria 3,50
Speciale aanbieding, deze laatste 3 planten

samen V0or 7,50

POELIER
HOFFMAN

2 kuikens
3 kuikens
Kipburgers per stuk
4 halen

Zuinig zijn met uw ogen
betekent ook:

ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.

Op naar uw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VARKENSVLEES is overal te koop. Van belang is
echter de manier waarop het gesneden wordt, an-
ders bent u nog te duur uit. Kies voor zekerheid
van kwaliteit tegen best wel redelijke prijzen.

GELDIG VAN 1/3 T/M 3/3.

Varkens frikandeau Perkg 11,75
Uitsluitend v.d. ham gesneden.

VOOR DE BOTERHAM:
Eigen gemaakte

Schouderham 100 gr.1,69
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Huidverzorging
Anya Holland

huid- en schoonheidsverzorging
op erkende wijze

Gespecialiseerd in Akné-behandelingen.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.g. 187J.

Ook verwier kan geregeld worden.

ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

"PRESENTEERT.

Zondag 4 maart a.s. het jaarlijks terugkerende->

l "KLEINTJE CARNAVAL" f ^
c
i m.m.v. Prins Henry 1
\ Prins Peter 1

\ Muziek: Toontje Hoger

Entree f 3,50 - Aanvang 14.00 uur
l

\ "VERKLEED VERPLICHT" \
ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

Café-Rest. Th.J. Schoenaker
Kranenburg

Zaterdag 3 maart

UpeninQSdVOnd m.m.v. de Deurdreajers en The Woodpeckers

Zondagmiddag

IVinOerC3ni3V3l in de nieuwe zaal. Voor de ouders het ouder-
wets gezellige café-Carnaval.

Maandagmorgen

met de Deurdreajers en natuurlijk daarna weer
de lekkere boerenkool.

Maandagavond

n OS6nmOnt3(J voor de kleine beurs, met The Woodpeckers en
de Dorpskapel "Laorus Plezear".

ENTREE 6,-.

Dinsdagmiddag

verzorgd door de Deurdreajers. Bij aan-
komst wordt U een kopje koffie aangebo-
den.

Dinsdagavond

VaStenaVOndbal met de Deurdreajers

Wij wensen U veel Leut en Plezier



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-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

J ij komt toch ook op 4 maart
naar 't Stampertje.

Nu extra goedkope nieuwe en
geuiuikte haarden, kachels,
fornuizen, gasplato's en ge-
velkachels, inruil mogelijk.
Fa. D.JANSEN,
Bleekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

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

YXSSELT
" ' Zuiphenseweg Vorden Tel 1384

Speciale aanbieding
grindtegels 40 x 60 3,75 p.st.
G. WEULEN KRANENBARG,
Enkweg 3.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATC

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br.
vanaf 29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Te koop: Golf Schorpioen,
km.st. 23.000, bouwj. okt.
'82, kleur zwart.
Tel. 05752-2935.

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

4 maart
Kleintje Carnaval
in 't Stampertje.

Te koop: hout/kolen kachel
Klein hout/kolen kacheltje
f. 75,-.
Tel. 2269.

Vrijdagavond

Klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker,
Kranenburg.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

met
Televisie

reparaties
- direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

kreatief
centrummmw*

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDENTEL.05752-1921

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.

TENNISVERENIGING

"VELDHOEKii

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, Keij-
enburg. 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.

CHR. SCHOOL VOOR LH.IM.O
HET HOGE 41,
7251XVVORDEN
TELEFOONÖ5752-1512.

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET SCHOOLJAAlfl984/1885

1 e jaar: Toelatingseis: 6 klassen basisschool

2e jaar: Toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 1 jaar voortgezet onderwijs.

3e jaar: Toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 2 jaar voortgezet onderwijs

Aanmelding voor het 1 e jaar bij voorkeur via de hoofden van de basisscholen.
Voor toelating tot de hogere leerjaren kunt u zich rechtstreeks wenden tot de

school.

De direktrice:
LA. NIJHOFF

Witlof 2,95
r rei ikiio 1109
Navelina's 3,95

BRUNEKREEFT
Groente en Fruit
Dorpsstraat 17 -Tel. 1617

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteedt 'loeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

CARNAVALSVERENIGING

"De Plaggenstekkers ** 7

PRESENTEREN

4 dolle dagen carnaval
2 maart L.6S CJgalleS en Ame Jansen aanvang 20.00 uur

3 maart CdIlypSO aanvang 20.00 uur

4 maart Kindercarnaval met bandparocnst Ludy
aanvang 14.00 uur

5 maart L.IV6 aanvang 20.00 uur

CAFÉ-RESTAURANT DE BOGGELAAR
VORDENSEWEG 32, WARNSVELD.

BOERDERIJ-RESTAURANT

IJSSELHOEVE
Eekstraat 15
6984 AG Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)

Tel. 08334-1622
b.g.g. 05754-381.

WEGENS ENORM SUCCES!

wederom grandioze
IJsselavond
op zaterdag 10 maart m.m.v. prima orkest, koud en warm buffet

prijs 42,50 per persoon
incl. entree, eten en drinken.

Uitsluitend reservering mogelijk tot één week van te voren. Aanvang 21.00 uur tot
01.00 uur. Zaal open 20.30 uur. De volgende avonden zijn: 14 en 28 april.
Zondag 11 maart van 11.00 -13.30 uur koffieconcert m.m.v. Stilli Wald Kapel uit
Wehl (15 pers.) bekend van Radio Oost; Zaterdag 31 maart aanvang 20.00 uur Biljart-
demonstratie, Raymond Ceulemans en Christ v.d. Smissen. Kaarten voor beide
avonden nu reeds in voorverkoop.

Tevens gelegenheid voor het geven van bruiloften, diners en partijen tot 300pers. Spe-
ciale condities voor partijen vanaf min. 100 pers. van maandag t/m donderdag geldig tot
eind mei en van sept. t/m december.

•
Vraagt u vrijblijvend inlichtingen: 05754-381.

Houdt U 10 maart vrij.
Contactavond van het Vor-
dens Huisvrouwenorkest in het
Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

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

Dieselolie, petroleum,
huisbrandolie.
Speciale prijzen.
G. WEULEN KRANENBARG,
Enkweg 3.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Dames pantalons!!
t/m maat 48

Linnen strech
Modecentrum

nu

39,
69,

Ruurlo

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1983 Visa G T Ipg
1983 GSA club break
1983BX16TRS
1983 LNA Canelle
1982 CXAthena Ipg
1982 GSA Break
1982 Dyane6
1982 2CV6 Special
1982 2CV6 Charleston
1982 Peugeot 305 S R
1982 BMW 316 Ipg

1981 GSA X3
1981 Alfa Alfetta 2000 L Ipg
1981 Renault Fueao 2,0 TX
1981 Visa Super X
1981 GSA club
1981 GSA Spec.
1981 Volvo 244 GL

autom. Ipg
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18TSIpg
1981 Renault 18 Diesel

1980 GSA club
1980 Volvo 244 D L Ipg
1980 Renault4 GTL
1979 GS club mat ie
1979 Visa Special
1979 Opel Ascona
1979 AlfaSud Ipg
1979 CX Prestige
1978 Ford Taunus Ipg
1978 BMW 518
1977 BMW 320

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. fel. Ö5735-1 ~t
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA
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Commissie openbare werken
geschrokken van tarieven
stortplaats Lochem
Socialist A.J. Stoltenborg verwoordde
woensdagavond in de vergadering van
de commissie openbare werken te Vor-
den de mening van deze commissie dat
men was geschrokken van de financiële
konsekwenties ten gevolge van de uit-
breiding van de stortplaats Armhoede te
Lochem. Zoals bekend maakt de ge-
meente Vorden al jaren gebruik van de-
ze stortplaats.

„Het betekent straks voor het ophalen
van huisvuil in onze gemeente een ta-
riefsverhoging van 50 procent. Zijn er
nog alternatieven?" zo informeerde
hij. Wethouder J.F. Geerken (CDA):
„Zeg het maar. Ik wil elk alternatief
gaarne bespreekbaar maken". De
commissie kon ze evenmin aandra-
gen. Wel stelde de commissie duide-
lijk, de wijze waarop men het straks in
Lochem gaat aanpakken, een goeie
zaak te vinden.

De commissie openbare werken deed
een verzoek aan gemeentewerken om
eens uit te rekenen op welke wijze
men het best de rijwielpaden kan on-
derhouden. In eigen beheer, door par-
ticulieren of zoals tot nu toe het geval
is door de VRIGA. Men was in de
commissie nogal geschrokken van de
tarieven van de VRIGA. Het rapport
van gemeentewerken zal in de loop
van het jaar aan de commissie worden
voorgelegd.

Centraal Antennesysteem
Naar aanleiding van vragen van de
heer Stoltenborg (PvdA) ten aanzien
van het Centrale Antennesysteem,
deelde de heer Geerken mede dat er
zich inmiddels meerdere kandidaten
gemeld hebben. „Momenteel is er
volop overleg gaande", aldus de heer
Geerken.

Playbackshow
in de Herberg
Op het programma van de carnavals-
viering van De Deurdreajers is dit jaar
het inmiddels van de televisie beken-
de playbackshow-gebeuren opgeno-
men.
De deelnemers en deelneemsters
worden irfgedeeld in diverse groepen
naar leef t i jd .
Op een echt podium en met een echte
microfoon in de hand kan een ieder
zijn kunnen brengen, daarmede mee-
dingende naar "De Herberg-wissel-
trofee", hetgeen tevens betekent dat
men zich kampioen-playbackshow
van Vorden mag noemen.
De Deurdreajers hebben voor de
beoordeling van de deelnemers een
beroep gedaan op de heerTeun Wis-
sink en Mevr. Reina Groenendaal uit
Vorden en de heer Rob Huizinga uit
Hengelo, die tesamen moeten uitma-
ken wie de beste zijn op deze show.
De winnaars worden uitgenodigd zon-
dag 4 maart voor een optreden in resi-
dentie Schoenaker, alwaar dan een
optreden dient te worden verzorgd tij-
dens het kindermatinee.

JUBILERENDE RIJVERENIGING 'DE GRAAFSCHAP':

Raadsvergadering
Voorstel Berendsen,
afgewezen
De raad van Vorden heeft dinsdaga-
vond het voorstel van de heer Berend-
sen om het bestemmingsplan "bui-
tengebied 1982" te wijzigen, afgewe-
zen. Dit houdt in dat de raad de be-
drijfsmatige noodzaak van een dienst-
woning voor de heer Berendsen aan
de Deldensebroekweg niet aanwezig
acht.
De heer H. Tjoonk (WD) vond het in
eerste instantie een goeie zaak dat de
klompenschuur van de heer Berend-
sen tot woning zou worden verbouwd.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
schaarde zich achter het voorstel van
het college, maar verzocht in eerste in-
stantie het voorstel een maand aan te
houden omdat hier privé-omstandig-
heden van de heer Berendsen een rol
spelen. De heer J. Bosch (PvdA) vond
dat je mensen die initiatieven ont-
plooien het leven niet zuur moet ma-
ken. In dit geval vond hij wel dat nega-
tief op het verzoek van de heer Be-
rendsen gereageerd moet worden, wil
men in de nabije toekomst geen pre-
cedenten gaan scheppen.
Uiteindelijk ging de raad met het
voorstel van het college akkoord,
waarbij burgemeester Vunderink de
toezegging deed dat het college via de
woningbouwvereniging zal trachten
een oplossing te vinden voor de huis-
vestingsproblemen van de heer Be-
rendsen. "Mocht bovendien in de toe-
komst toch de bedrijfsmatige nood-
zaak van een dienstwoning aange-
toond worden dan zijn wij best bereid
alsnog positief te adviseren", aldus de
heer Vunderink.

Personeelsbezetting
gemeentehuis
De raad ging akkoord een parttime
kracht van 20 uur per week aan te stel-
len op de afdeling sociale zaken en
welzijn. De heer Stolteborg (PvdA)
zag liever iemand van 32 uur en dan
voor tenminste een jaar. Wethouder
Geerken deelde daarop mede dat de
werkzaamheden voor deze twee part-
timers nogal verschillend van aard
zijn.
De heer A. Ploeger (PvdA) ging nog
wat dieper op de personeelsbezetting
van het gemeentehuis in. Mede in ver-
band met de toename van roostervrije
dagen en bovendien wat zieken ver-
zocht hij om de personeelsbezetting
plus de taken eens op papier te zetten.
"De bezettingskwestie begint nijpend
te worden en wij moeten er voor wa-
ken dat wij ons ambtenarenkorps ge-
zond houden".
Het college was het met het verzoek
van de heer Ploeger wel eens en zal zo
spoedig mogelijk met een notitie ko-
men. De heer J. Bosch (PvdA) werd
medegedeeld dat het daadwerkelijk
de bedoeling is een werkgelegen-
heidscommissie in te stellen. Eerst zal
hierover in de commissie algemeen
bestuur van gedachten worden gewis-
seld.

Amnesty nieuws
Waar ligt Swaziland ook weer? Ja, als
je brieven wilt schrijven naar een land,

GA OOK
U SPAART MET EEN HOGE OPBRENGST.

EN BESCHIKT
TOCH VRIJ OVER UW GELD.

DEPATENTRERENING
'N GEWELDIG GOEIE SPAARREKENING VAN DE

bondsspaarbank 5
voor Twente en Oost-Gelderland

wil je er misschien iets over weten.
Swaziland is een klein koninkrijk in
Zuidelijk Afrika en daar werd 23 au-
gustus 1983 één van 's lands meest
prominente advocaten gearresteerd.
Hij had de afgezette koningin van dat
land in een zaak voor het Hoogge-
rechtshof verdedigd. De koningin
meende nl. dat het ontslag uit haar
ambt niet grondwettelijk was.
Zonder proces en zonder dat er be-
schuldigingen tegen hem ingebracht
zijn, zit deze advocaat nu al een half
jaar vast.
Voor hem wordt geschreven op de
eerste maandag van de maand maart
in het Dorpscentrum op de schrijfa-
vond van Amnesty International.
Andere brieven zijn opgesteld om
vrijlating te vragen voor een kunsthis-
toricus uit Tsjechoslowakije, die be-
schuldigd wordt van "het verstoren
van de vrede" en voor twee broers uit
Zuid-korea die daar onder slechte om-
standigheden gevangen zitten,
ledere Vordenaar, je hoeft daarvoor
nergens lid van te zijn of speciale ken-
nis te hebben, kan zo'n brief komen
schrijven, meldt: de Amnesty-groep
Vorden.

Politienieuws

Schoorsteenbrand
Een schoorsteenbrand bij de tam. O.
aan het Brinkerhof liep goed af. De
brandweer kon het karwei snel klaren.
Zelfs rook en waterschade bleef de fa-
milie bespaard.

hebben betaald, zich zo spoedig mo-
gelijk met haar in verbinding te stel-
len, zodra het bedrag van de cheque
van bank- of postgirorekening wordt
afgeschreven.

Inbraak
Een woonhuis aan de Industrieweg
kreeg afgelopen zondag bezoek van
inbrekers. Door het keukenraam
open te breken verschaften de daders
zich toegang. De diefstal moet zijn ge-
schied op zondag tussen half elf en
vier uur.
Geld en sieraden werden ontvreemd.

Reegeit aangereden
Op de Ruurloseweg, ter hoogte van
De Wiersse overleefde een reegeit een
botsing met een vrachtwagen van De
Welkoop uit Ruurlo niet.

Behoefte aan eigen akkommodatie
als rode draad door receptie

Dat de gouden rijvereniging 'De Graafschap' nog steeds niet over een eigen akko-
modatie kan beschikken en dat men het de vereniging o, zo gaarne gunt bleek zater-
dagavond overduidelijk tijdens de verschillende toespraken die tot het bestuur werden
gericht.

Het was tijdens de receptie in hotel
bakker een komen en gaan van vele
afgevaardigden van verenigingen, ge-
nodigden en vele andere belangstel-
lenden waaronder het voltallige colle-
ge van B&W van de gemeente Vor-
den. Een bewijs dat de vereniging zich
in een warme belangstelling van de
gemeenschap mag verheugen. 'De
Graafschap1 herdacht niet alleen het
gouden jubileum, de ponyclub - een
onderafdeling van de vereniging -
herdacht het feit dat het 12,5 jaar gele-
den werd opgericht.
De feestcommissie onder leiding van
voorzitter J. A. Norde had de zaal van
hotel Bakker prachtig versierd en bij
de entree een fotogalerij geïnstalleerd
waarbij het gouden bestaan treffend
in beeld werd gebracht.
Voorzitter H. Spijkerman gaf in zijn
openingsspeech een beknopt over-
zicht van de levensloop van de vereni-
ging. Een levensloop die begon in
1934 toen nabij Kiefskamp 'De Graaf-
schap' werd opgericht. Een belangrij-
ke man die daarbij een voorname rol
heeft gespeeld was wijlen de heer v.d.
Wall Bake. De heer Spijkerman sprak
de wens uit dat er in de toekomst wat
meer duidelijkheid komt over een ei-
gen akkommodatie. "Een slepende
kwestie die al tien jaren duurt. Het
blijft moeilijk te accepteren dat wij ons
zo meden behelpen", aldus de heer
Spijkerman.

"Makkers staak^vv wild
gezaag"
Het is 'n Vorden alom bekend dat 'De
Graafschap' enkele jaren geleden op
ongeoorloofde wijze waügümen heeft
gekapt en dat daardoor ̂ ^1 wat pro-
blemen met de gemeente zijn ont-
staan. Burgemeester M. Vunderink
haakte op zeer humoristische wijze tij-
dens zijn toespraak op het toenmalig
incident in.
Hij ging gekscherend in op de 80-jari-
ge oorlog met de Spanjaarden. "In die
tijd waren er al ruiterverenigingen die

De ontspanningscommissie van de
Touwtrekvereniging hebben de talrij-
ke deelnemers een fikse avondwande-
ling bezorgd door de Vordense dre-
ven. En daarbij moesten de deelne-
mers diverse opdrachten uitvoeren en
vragen beantwoorden.

De groep Wentink slaagde daarin het
beste. Tweede werd de groep Klein
Geltink, terwijl de groep G. Barink
derde werd. Na afloop volgde een ge-
zellig samenzijn in het klubgebouw.

Vernieling nieuwe auto "De Graafschap"

Oproep
De heer Sueters, eigenaar van Bazar
Sueters aan de Dorpsstraat heeft aan-
gifte gedaan van diefstal van een por-
tefeuille met f 1800,- en diverse be-
taalcheques.
De diefstal moet zijn geschied op 23
februari j.l. De politie verzoekt thans
diegenen, die in het tijdvak van 20 tot
en met 23 februari bij genoemde win-
kel hebben gekocht en met cheques

De heer A. uit Vorden deed aangifte
van vernieling van zijn vier dagen te-
rug gekochte nieuwe Volkswagen Po-
lo.

De auto stond geparkeerd aan de Sta-
ringstraat en werd zowel op de voor-
als achterzijde bekrast.

't Stampertje
kleintje Carnaval
Jeugdsoos 't Stampertje organiseert
zondagmiddag 4 maart weer het gran-
dioze kleintje Carnaval in Residentie
het Stampertje hol. Onder de origi-
neelst verklede bezoeker(s) worden
een aantal leuke prijzen uitgedeeld
door een zeer deskundige jury. De
eerste prijswinnaars) hebben de mo-
gelijkheid volgend jaar Prins Carnaval
te worden. Iedereen is welkom mits
verkleed. Deze middag wordt opge-
fleurd met een stukje levende muziek
onder leiding.van 'Toontje Hoger".

Dus komt in grote getale want er valt
weer wat te halen.
Zie advertentie elders in dit blad.

Ter gelegenheid van het gouden jubi-
leum van "De Graafschap" werd een
grote verloting gehouden. De eerste
prijs een draagbare T.V. viel op lot-
numme' 3501. De radio op 3519. Voor
het koffiezetapparaat zal een "wereld-
reis" gemaakt moeten worden want
deze prijs werd door een lid van de ve-
reniging in Griekenland verkocht.
Dezze prijzen en alle andere prijzen
zullen bij de prijswinnaars thuis wor-
den afgeleverd.

Kranenburg 3 en 4
op winst
De teams 3 en 4 van de biljartvere-
niging Kranenburg haalden allebei de
winstpunten naar zich toe. Vooral het
vierde team was hierover bijzonder
verheugd. Immers het was reeds
maanden terug dat de volle winst kon
worden behaald.

De uitslagen waren: Kranenburg l -
Olburgen 2 30-37; Olburgen 4 - Kra-
nenburg 2 36-35; Tremethe l - Kra-
nenburg 3 32-36; Kranenburg 4 - Bog-
gelaar l 36-31.

om zich te verweren 'open plekken' in
het bos kapten om daar men hun paar-
den te oefenen om zich daarna tegen
de Spanjaarden goed te kunnen we-
ren. Eén Spanjaard, Sint Nicolaas, die
toen ook al op een paard rondreed
moet toen gezegd hebben "Makkers
staakt Uw wild gezaag", aldus Burg.
Vunderink die voor deze toespeling
een tussentijds applaus vanuit de zaal
in ontvangst mocht nemen. De heer
Vunderink stak vervolgens de hand
uit naar 'De Graafschap'. "Wat blijft is
het strukturele probleem van de ak-
komodatie. Wij willen als gemeen-
tebestuur aktief helpen meezoeken
en gaarne opnieuw met U om de tafel
gaan zitten", aldus de heer Vunderink
die een geschenk onder couvert aan-
bood.

Embleem
De heer J. Liefferink sprak als vice-
voorzitter van de Koninklijke Federa-
tie van Landelijke Rijverenigingen en
in zijn funktie als voorzitter van de
Gelderse Bond.
"Het oprichten van ruiterverenigin-
gen is destijds een goede zaak geweest
van de plattelandsjongeren. Voordat
er ruiterverenigingen waren kwamen
deze jongeren er nauwelijks aan te
pas. Zij hebben gezorgd voor het culti-
veren van het landbouwpaard. U als
'De Graafschap' is erin geslaagd om in
de dorpsgemeenschap op eigen wie-
ken een plaats in te nemen", aldus de
heer Liefferink die namens de federa-
tie een embleem aanbood.
De heer M. Heyink, die sprak namens
de Kring Achterhoek Noord, wees op
de vele door 'De Graafschap' georga-
niseerde concoursen en samengestel-
de wedstrijden. Ook namens hem een
geschenk onder couvert, dat ook werd
aangeboden door de heer J. Klein
Braskamp namens de Kring Berkel-
streek. Hij wees erop dat binnen 'De
Graafschap' de goede sfeer altijd cen-
traal heeft gestaan. "Wat ik echter
nooit heb geweten is dat jull ie zo goed

met het gemeentebestuur konden op-
schieten", aldus de heer Klein Bras-
kamp.
De heer J. Zweverink, de sekretaris
van het eerste uur van de vereniging
ging in op het verleden. Hij bood ook
een enveloppe met inhoud aan.

Sportieve recreatie
De heer D.W. Hiddink bood geluk-
wensen aan namens de Vordense
Sport Federatie. "Nu er steeds meer
mensen over vrije tijd gaan beschik-
ken mag de sportieve rekreatie niet de
dupe worden van de bezuinigingsgolf
waarmee we worden overspoeld", al-
dus de heer Hiddink. Ook van hem de
gebruikelijke enveloppe. De heerE.J.
Vleemingh sprak over de goede ver-
standhouding die er al jaren bestaat
tussen 'De Graafschap' en zijn vereni-
ging de 'Zevensteen' uit Steenderen.
Ook hij bood een geschenk onder cou-
vert aan. Voorzitter H. Spijkerman
bracht alle sprekers dank, waarna het
officiële gedeelte werd afgesloten en
de aanwezigen zich op konden maken
voor een bal met medewerking van
'The Starlights' uit Enschede. Daar-
mee kwam een eind aan een voor 'De
Graafschap' drukke dag die 's mid-
dags om 15.00 uur al was begonnen
met de ontvangst van de genodigden
bij hotel Bakker. Voor hen stonden er
koetsen gereed die het gezelschap
naar het gemeentehuis, kasteel Vor-
den bracht. Hier stonden de paarden
en ponies opgesteld. Loco-burgemee-
ster J.F. Geerken verwelkomde de
aanwezigen, waarna de paarden en
ponies werden geïnspekteerd. Dit ge-
schiedde gezamenlijk door de ere-le-
den B. Wunderink en D. Norde en
door de beide plaatselijke wethouders
J.F. Geerken en H.A. Bogchelman en
door de huidige voorzitter van 'De
Graafschap', de heer H. Spijkerman.
Hierna vertrok men weer richting ho-
tel Bakker alwaar de koffietafel gereed
stond.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Zal umsgeveer un wekke of drie eleen wean too'k zo met de meddag
bi'j Willem Sligman mos weazen. 'k Komme d'r wel vaker en dan wo'j d'r
wel zo kundug met da'j achter an ingaot. Dan gao'j neet staon bell'n an de
veurdeure en wachten tot zee komp.
Too'k de bi'jkökken deur wazze klopp'n ik veur alle fetsoen toch maor op
de kökkendeure waorop metene "Komp t'r maor in" wier eroep'n. Wil-
lem en Dientjen waarn net an 't etten. '"k Store toch neet, dan kom'k lie-
ver weer". "Oh nee, gaot t'r maor bi'j zitt'n, 'n andere keer kump 't ons
met 't wark soms neet uut". "Jao, en i'jluu bunt toch an 't brood, met 'n
warmen maoltied is 't soms hinderlukker, 'k dachte trouwens dat i'jluu
vrogger 's meddags altied an de earpels waarn?" "Dat doe'w nog wel
maor neet alle dage". "I'jluu bunt toch neet ziek of hebt andere narug-
heid want ik heb hier al wel 's meer op taofel zien staon".
Op de taofel ston niks anders as un schale met brood met veur ieder un
bordjen, mes en un komme vol thee. Gin botter, vleis, ka'se of jam, niks
van datgene wat un botterham juus zo lekker kan maak'n.
"Oh nee, wi'j bunt an 't brooddieet. Wi'j waarn allebeide nogal goed an 't
gewichte en dit schient un goeie meniere te wean umme wat af te slan-
ken". "Dus hele dage niks as brood, brood met brood en brood t'r tussen,
now et ze wat mien betreft". "Nee, zo slim is 't ok neet. Dat he'w um 'n
anderen dag. 's Maondags, woendags en vri'jdags ette wi'j allene brood
met koffie en thee. De andere dage ette wi'j dan gewoon". "En haalt de
schaa weerin natuurluk". "Dat prebeere wi'j te veurkommen". Afijn,
naoda'k mien bosschap had e daon, bu'k weer egaon, eur met 't dreuge
brood achterlaotend. Umda'k van zukke fratsen 't miende denke was 'k 't
hele geval al vegett'n tötda'k Willem en Dientjen zaoterdagaovund tegen
't lief leepe.
"En", vroog ik beni'jd, "al goed afevall'n deur 't brood etten". Willem zei
d'r neet volle op maor Dientjen vetell'n dat zee d'r maor met uutescheien
waarn. Volgens de krante schien'n 't toch neet zo goed te wean as t'r eers
ezeg wier, zee was ok nogal 's geregeld duuzelug ewes de leste tied. En
die dage dat ze neet an 't brood waarn had Willem eur de oorne van de
kop evrett'n zodat 't den ok niks hilp. Willem was t'r van begin af an toch al
neet veur ewes. Eiken brooddag dat hee bi'j huus kwam had e met hun-
gerugge ogen eers deur 't kökkenraam ekekken of Dientjen al van ge-
dachten veranderd was.
Zee zorgen now maor dat ze wat meer beweaging kregen, gingen wat
meer wandelen en fietsen en gebruuk'n wat minder vet en zuurugheid,
daor vuul'n ze zich bes bi'j.
En zo zal 't ok wel wean. 't Hele brooddieet is neet anders as un modefrat-
se wao'j oaver un half jaor gin mense meer oaver heurt. Net zo as un paar
jaor trugge de trimfietsen en nog wat eerder de trimbanen. De fietsen
staot now in 'n hoek te roesten en de trimbanen te verrott'n. A'j alles met
amote et en op tied beweaging nemt inplaatse van languut veur ' t kiek-
kasjen te liggen hef t'r gin mense las van dikke wodd'n. Want een ding
sleet as 'n paol boaven water: Ieder pundjen, geet deur 't mundjen, ok
bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



VOORZITTER VORDENSE SPORTFEDERA T/E TOT COMMISSIE SPORT & CULTUUR:

Beschouw ons als
een gelijkwaardige partner"
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Sport & Cultuur hield de voorzitter
van de Vordense Sport Federatie, de heer D.W. Hiddink, woensdagavond een warm plei-
dooi voor deze federatie in die zin dat men de VSF als een gelijkwaardige partner moet
zien. „Wij zijn als VSF door de aanloopfase heen. De kwartaalgesprekken met de wethou-
der voorzien in een behoefte. Alleen de 'following-up' laat nogal wat te wensen over."

gelo 152; 2. L .J.M. Wopercis, Lichten-
voorde 253; 3. H. Horsting, Vorden
256 strafpunten.

Treffers '80

Volgens de heer Hiddink is de infor-
matie vanuit het gemeentebestuur
naar de VSF toe vaak zeer traag. Het
zit de VSF behoorlijk dwars dat het
uitblijven van de subsidieverordening
aan deze sportfederatie te wijten zou
zijn. „Het concept van deze verorde-
ning kregen wij eind augustus vorig
jaar toegezonden. Op 11 oktober heb-
ben wij om meer gegevens gevraagd.
Deze vraag hebben we in december
herhaald en eindelijk kregen we ze in
januari. Wel met het verzoek het con-
cept voor 15 februari in te dienen. Ons
is de Zwarte Piet toegespeeld en dat is
niet juist", aldus de heer Hiddink die
stelde dat de termijn van 15 februari
niet haalbaar was, aangezien er geen
afgewogen advies mogelijk is, zonder
de bij de VSF aangesloten verenigin-
gen te raadplegen. Ook stelde de heer
Hiddink dat de indruk is gewekt dat de
VSF akkoord is gegaan met de door
het college voorgestelde zondagsta-
rieven voor de sporthal. „Wij zijn hier
helemaal niet in gekend", aldus de

heer Hiddink.
De commissie Sport & Cultuur heeft
in voorgaande commissievergaderin-
gen dikwijls laten doorschemeren
evenmin gelukkig te zijn met de infor-
maties die men te summier binnen
kreeg over de kwartaalgesprekken
met de VSF. Wethouder Geerken
deelde thans mede dat de commissie
voortaan de kwartaalgesprekken
schriftelijk zal ontvangen.
Over het aanstellen van een parttime
kracht op de afdeling sociale zaken zei
de heer A.J. Stoltenborg (PvdA) het
jammer te vinden dat men nu bezig is
met het versnipperen van arbeid. (Er
werkt namelijk al een parttime kracht
voor 8 uren in de week en nu deze
kracht voor 20 uren in de week.) De
heer Stoltenborg wenste liever een
link te leggen naar een parttime kracht
voor 32 uur en dan voor minimaal een
periode van één jaar.
De commissie hield zich deze avond
tevens bezig met de kosten van de
sportakkommodaties en dan met na-

me de binnensport. Volgens mevrouw
Aartsen (CDA) mag 63 procent ge-
meenschapsgeld best. „De verenigin-
gen worden momenteel toch al dik-
wijls gedwongen de kontributies te
verhogen". WD-er E. Brandenbarg
stelde voor de verenigingen alle daad-
werkelijke kosten in rekening te bren-
gen en de subsidieverordening hier op
af te stemmen.
Socialist A.J. Stoltenborg was van me-
ning dat het uitgangspunt moet zijn
om de sporthal optimaal te benutten.
Dat het verenigingsleven moet door-
draaien en dat de sporthal voor iede-
reen toegankelijk moet blijven. „Het
VVD standpunt is geen gezonde
oplossing", aldus Stoltenborg.

Wethouder Geerken (CDA) deelde
nog mede dat er momenteel volop ge-
sprekken gaande zijn over hoe het
muziekonderwijs er in Vorden uit
moet gaan zien. Hij hoopt in maart
met voorstellen aan de raad te kunnen
komen.

Voetbal
Vorden biy met punt
in Apeldoorn
Vorden is zondagmiddag tevreden te-
ruggekeerd vanuit Apeldoorn. In een
door de Apeldoorners met name in de
eerste helft keihard gespeelde wed-
strijd mochten de geelzwarten blij zijn
met een 1-1 eindstand.
Voor de rust een vrijwel gelijkopgaan-
de wedstrijd op een goed bespeelbaar
veld. Spectaculaire dingen deden zich
niet voor. Vlak voor rust kreeg Alex-
andria een goede mogelijkheid de sco-
re te openen. De bal ging echter voor
langs.
In de tweede helft begonnen de geel-
zwarten met een offensief dat zo1 n 20
minuten aanhield. In die periode viel
ook het enige Vorden doelpunt. Via
Chris Hissink belandde de bal bij Bas
Oosterink die vervolgens Reinier Tee-
rink in staat stelde te scoren 0-1.
Na dit doelpunt kreeg Vorden het erg
moeilijk. Een kwartier voor tijd viel de
verdiende gelijkmaker 1-1. De druk
van de thuisclub hield aan zodat Vor-
den in de resterende minuten met de
rug tegen de muur kwam te staan. Het
was uiteindelijk aan doelman Wim
Harms dat tenminste één punt mee
naar huis kon worden genomen. Met
twee schitterende reddingen voor-
kwam hij de Alexandria overwin-
ningstreffer.

afd. dames
s.v. Ratti 2 - Sp. Eibergen 5-0
Het 2e van de dames van de s.v. Ratti
heeft haar 13e competitiewedstrijd
winnend afgesloten. Met grote cijfers
werden de Eibergse dames verslagen.
Het werd 5-0.
De Vordense dames begonnen uitste-
kend. Al in de 3e minuut was het Car-
la Addink die de stand op 1-0 bracht
uit een voorzet van Jolanda Tem-
mink. Deze laatste was het die de
stand kort daarna via een hard af-
standsschot op 2-0 bracht.
Na de rust kwam Hermien Spithoven
in het veld voor Manuela Jansen. Ger-
da Bos kon al snel 3-0 scoren vanuit
een open positie over links. Miranda
Sessink kwam in het veld voor Carla
Addink. Het overwegend sterker en
sneller spelend Ratti gaf Sp. Eibergen
geen kans en het werd 4-0 door een
doelpunt van Angela Bos. Tenslotte
werd de eindstand bepaald door de in-
gevallen Miranda Sessink: 5-0.
De dames blijven nu op een 3e plaats
staan met 21 punten uit 13 duels en
hebben nog enigszins uitzicht op pro-
motie naar de Ie klasse G.V.B.

afd. zaterdag
P.T.T. l - s.v. Ratti l 2-0
Het eerste elftal van de zaterdag van
de s.v. Ratti heeft afgelopen zaterdag
met 2-0 verloren van het Apeldoornse
P.T.T.
In een matige wedstrijd was het P.T.T.
die al snel op l -O kwam en het heft ge-
durende de eerste helft in handen
nam. Ook Ratti kreeg enkele kansen
via Wim Stokkink en Harm Welle-
weerd, maar de gasten profiteerden

verder en het werd al spoedig 2-0 na-
dat Jan Nijenhuis en Gerrit Bogchel-
man wegens blessures het veld had-
den verlaten voor Bert Maalderink en
Harry Klein Ikkink.
Na de rust een ander spelbeeld. De
Kranenburgers waren veel sterker,
creëerden vele kansen, maar helaas
bleven de doelpunten achterwege.
P.T.T. verdedigde goed en beide par-
tijen kwamen verder niet tot score.
Met 13 punten uit 13 wedstrijden
draait Ratti nu als goed middenmoter
in de competitie mee.

afd. zaterdag
s.v. Ratti 2 - Sp. Ambon 3 4-1
Opnieuw kreeg Ratti één van de zware
tegenstanders op bezoek. Toch mocht
Ratti het genoemen smaken om na l
minuut spelen op voorsprong te staan,
door een uitstekend doelpunt van Ge-
rard Oosterlaken. Door een misver-
stand in de achterhoede scoorde G.
van Zeeburg met een prachtige boog-
bal in eigen doel 1-1. Ratti bleef zwoe-
gen, maar tot de rust kwam er geen
verandering in de stand. Die verande-
ring in de stand kwam pas in de 65e
minuut. Door een schitterende voor-
zet van Robby Immink, werd J. van
Bommel in de gelegenheid gesteld te
scoren 2-1. In de 73e minuut werd een
speler van Ratti in het strafgebied ge-
vloerd. Robby Immink belastte zich
met het nemen van de strafschop, wel-
ke op keurige wijze werd ingeschoten
3-1. Ambon geloofde het wel. Van
Bommel kreeg nog een kans om de
voorsprong verder uit te bouwen,
maar zijn kopbal ging net naast.
Toch kwam Jan van Bommel nog aan
zijn trekken door een uitval welke
hem alleen voor de keeper van Am-
bon bracht, hij schoot via de binnen-
kant van de paal in de 83e minuut kei-
hard in het doel 4-1. Ratti blijft hier-
door nog steeds bovenaan staan met l
punt voorsprong op de naaste concur-
rent SKVW.

Volleybal
Dash dames kansloos tegen
Longa Lichtenvoorde
De dames van Dash komen zo langza-
merhand in de hoeken terecht waar de
klappen vallen. Zaterdagmiddag in de
uitwedstrijd tegen Longa II uit Lich-
tenvoorde werd kansloos met 3-1 ver-
loren, zodat de Dash dames weer heel
erg dicht in de buurt van de rode lan-
taarn terecht komen.
Dash was overigens in deze ontmoe-
ting wel gehandicapt door het niet
meespelen van aanvoerster Tineke
Elbrink. Desondanks een goede start
in de eerste set die met l O-15 werd ge-
wonnen. In de tweede en derde set
bakten de Dash dames er bitter weinig
van. Deze sets gingen met resp. 15-1
en 15-2 verloren. In de vierde set tot
de stand 12-12 een opleving. De Lon-
ga dames maakten toen de set uit.

Waterpolo
Vorden (da) - Roderlo 2-3
De dames van Vorden leden zondag-
morgen in Eefde een 2-3 nederlaag te-

gen Roderlo uit Ruurlo. Het was een
gelijkopgaande wedstrijd, waarbij de
ploegen in de eerste twee sets niet tot
scoren kwamen. In de derde periode
nam Roderlo een 0-1 voorsprong,
door gebruik te maken van een nume-
rieke meerderheid. Grietje Weller-
weeerd bracht de balans in evenwicht,
waarna dezelfde speelster Vorden een
2-1 voorsprong bezorgde. In de vierde
periode wederom een numerieke
meerderheid voor Roderlo dat goed
werd uitgebuit 2-2. Via een afstand-
schot waarbij de Vorden-goalie te ver
voor dq^fcig trok Roderlo toch nog
met 2-3Üln het langste eind.

P.K.V. Nieuws
De ArnbMnse kleindierfokkers Vere-
niging ^Piniseerde de parade der
kampioenen in Gelderland. Deze
werd gehouden in zaal Hugen te Wes-
tervoort. Enkele leden van de P.K.V.
schreven hiervoor in en werden met
de volgende rassen kampioen.
Dwerghoenders: Duitse kriel patrijs vr.
jong, mej. G. Sanders; Idem geel pa-
trijs vr. jong.
Konijnen: vl. reus wit man jong, L.G.
Weevers; witte nieuw Zeelander man
jong, H. Verstege; Idem zwart nieuw
Zeelander man oud; Belgische haas
man oud, mej. G. Sanders.
Cavia's: gladhaargoud agouti vr. jong,
mej. G. Sanders; Idem Crested goud
agouti vr. jong; Idem zilver agouti vr.
jong.
De verdere uitslagen waren:
Dwerghoenders: Duitse kriel geel pa-
trijs ZG, mej. G. Sanders; Leghorn
zwart F, H.J. Rietman.
Konijnen: VI. reus wit ZG en G, L.G.
Weevers; Witte nieuw Zeelander ZG,
H. Verstege; Groot zilver mid. kon.
grijs ZG, H. van Heerde; Idem donker
zwart ZG; papillon kon. grijs ZG, mej.
G. Sanders; DeilenaarZG, H. Verste-
ge; Ned. hangoor dwerg madagascar
G, F. de Wit; Idem bl. marter G.
Cavia's: Gladhaar zilver agouti ZG,
mej. G. Sanders; Idem Crested zwart
ZG.

Midwinterrit
Graafschaprij ders
Aan de door de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" uitgezette Midwinterrit
werd in totaal door 48 equipes deelge-
nomen. De heren W.D. Wisselink en
J. Mennink hadden voor een interes-
sante route gezorgd. Na afloop reikte
deheerB.Regelinkbijcafé-restaurant
Schoenaker aan de volgende perso-
nen de prijzen uit:
Auto's toerklasse: l. W. Leerkes, Let-
tele 32 strafpunten; 2. B. Hendriksen,
Zutphen 41: 3. A. Lurvink, Keyen-
borg 61; 4. J. Slagman, Vorden 63; 5.
T. Mennink, Haaksbergen 73 str.
PCC A-klasse: 1. H. Cortumme, Tol-
dijk 142; 2. G. Kranenborg, Borculo
238.
PCC B-klasse: 1. J. Bakker, Zutphen
211; 2. A. Mulderij, Apeldoorn 254
str.
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo
75; 2. A.C. Weevers, Keyenborg 151.
Auto's B-klasse: LD. Versteege, Hen-

Dynamo l -Treffers 1: 1-9. Het eerste
team bli j f t door deze overwinning op
de tweede plaats staan. S. Hoven-
kamp en F. Evers wonnen al hun par-
tijen, en Knippen verloor er één.

Vios V - Treffers I I : 0-10. R. Bohmer,
W. Voortman en R. I l b r i n k wonnen
hun partijen overtuigend, zodat het
tweede team bovenaan blijft staan.

Treffers I I I - E.T.T.V. 6:0-10. Het der-
de team blijft door deze nederlaaagop
nul punten staan. H. Mokkink, M.
Smith en H. Dieters verloren al hun
partijen.

Jeugd:
Tredèrs I - T.T.V.D. I: 6-4. Door üeze
overwinning heeft het eerste team iets
meer afstand genomen van de laat-
ste plaats. E. Nijenhuis slaagde er niet
in om een partij te winner... R. Bruins-
ma won er twee en G. Weevers be-
haalde winst bij al zijn partijen.
Treffers II - Reflex I I I : 7-3. Een goed
herstel van het tweede team na de
zware nederlaag van vorige week. Het
team staat op een tweede plaats. F.
Hovenkamp won drie partijen M.
Kemper twee en R. Schouten won
slechts eenmaal.

Gelders kampioenschap
Met nog l ronde voorde boeg is Wie-
ger Wesselink reeds ver/ekerd van
/ijn kampioenschap. Doordat /ijn di-
rekte belager Gep Leeflang remise
speelde en Wieger zelf geen fout
maakte, is hij onbereikbaargeworden.

Henk Hoekman verloor van Remco
van /eist en staat op een 10e plaats.

Ook Jurgen Slutter bij de aspiranten
en Johan Krajenbrink in de Hoofd-
klasse verloren, waardoor laatstge-
noemde /ijn leiderspositie moest
overgeven aan een driemanschap,
Geert Berends, Tjeerd Harmsma en
Geert van Aalten. Voor het kam-
pioenschap is Johan uitgeschakeld,
maar een plaats bij de 'eerste 4, wat
recht geeft op deelname aan de kwart-
finales van Nederland /it er nog wel-
lin. Konkurrentie hiervoor komt van
Henk Grotenhuis ten Harkel, die na
een gelijkspel tegen Geert van Aalten
l punt achter Johan Krajenbrink staat.

Onderlinge kompetitie
Senioren Hoofdklasse:
B. Nijenhuis - J. Masselink 1-1; G.
Wassink - H. Wansink 2-0; J. Krajen-
b r ink-H. Hoekman 2-0; J. Lankhaar-
W. \Vesselink 0-2; H. Graaskamp - H.
Ruesink 0-2; S. Wicrsma - H. Klein
Kranenbarg 0-2.

Eerste klasse:
B. Wentink - G. ter Beest 1-1; M.
Boerkamp-B. Rossel0-2; B. Breuker-
M. Boersbroek 2-0; W. Hulshof - R.
Slutter2-0; G. Hulshof-G. Brummel-
man 1-1; W. Berenpas-H. Esselink 2-
0.
Jeugd:
1 1 . Berenpas - M. Boerkamp 0-2; Y.
Baakman-J. KuinO-2; A. Bouwman-
R. Slutter 2-0; J. Brandenbarg-J. Slut-
ter 0-2; M. Boersbroek - E. te Velthuis
1-1; M. Baakman - J. Slutter 0-2; Y.
Baakman - B. van Zuylekom 1-1; M.
Baakman - M. Boersbroek 0-2; H.
Boerkamp-W. Addink 0-2; M. Bouw-
man - F. Ibrahim 0-2; G. Brinkman -
B. Haas 2-0; B. van Zuylekom A.
Bouwman 0-2; l . Ibrahim - M. Boer-
kamp 0-2; M. Boerkamp - M. Bouw-
man 2-0.

Successen op
indoortournooi
Op een in manege de Ruiterkamp te
Bathmen druk bezet indoortournooi
behaalde de jeugd van de touwtrek-
vereniging Vorden mooie successen.
De jeugd A wist als eerst te eindigen,
vóór Bathmen en E.H.T.C.
Ook in de overgangsklasse eindigde
de Vordense ploeg als nummer een.
Tweede werd hier Bekveld, Oostcr-
wijk werd derde.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Wij heoben voor U nog 1983 Batavus

Crossf ietsen met
75,- KORTING

ook nog enkele overjarige dames en heren fietsen.

FIETSSPECIALIST

RESNDZWEVERINK
lekink 8, Tel. 05753-2888, Hengelo Gld.

ROESTVRUSTAAL

Unieke landelijke BK-ROESTVRIJSTAAL-AKTIE over alle series:
KARAAT- SAFFIER - DOREE-LOUVRE- DIAMANT
bij aankoop van:

SPANNEN
4 PANNEN o
SPANNEN:

Voor de cimus-vakantie

Paspoort-en geldetui
die u steeds bij u draagt

In diverse prijzen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

BAZARSUE ERS
Vorden, Dorpsstraat 15, tel. 3566

Kranenburg, Ruurloseweg 91, tel. 6658

RESTAURANT & CAFÉ
Maalderink ALM&j

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsvcId Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

18,50+ aardappels
en groente

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 %o excl. glas en

f 0,95 °/oo inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Warnsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDENw.a.

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen

volgens de
nieuwe methode.

Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stati onsstraat 18

RUURLO
TEL. 05735-1426


