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Tribune sporthal in opspraak
Tydens de woensdagavond gehouden openbare vergadering van de commissie Openbare Werken verzocht so-
cialist A.J. Stoltenborg aan wethouder J.F. Geerken nadere motieven te geven die tot de bouw van de tribune
in de sporthal hebben geleid.
De heer Stoltenborg deed dit naar aanleiding van publikaties in de pers, waarin werd gesteld dat deze tribune
niet voldoende zicht biedt op hetgeen zich in de hal afspeelt.
"Er wordt in Vorden veel over gepraat
en als je inderdaad vanaf de tweede rij
de hal inkijkt mis je een deel van het
speelveld", zo zei Stoltenborg. Wet-
houder Geerken veronderstelde dat
een zo groot bezoek als bij de zaalvoet-
balwedstrijd van Veronica zich niet
vaak zal herhalen. "We hebben veel
adviezen gevraagd. Tijdens de ope-
ning is mij door de afgevaardigde van
de provinciale sportraad verteld dat
gemeenten nog wel eens misgrijpen
bij de realisering van een tribune. Het
advies l u i d t dan altijd: Stop daar niet
al te veel geld in. Ik denk dat het ook
hier een kostenkwestie is", aldus wet-
houder Geerken die toezegde dat hij
zal uitzoeken hoe men tot het ontwerp"
van de/e t r ibune is gekomen. De
toenmalige wethouder en thans l id
van de commissie openbare werken

de heer W.B.J.Lichtenberg (CDA) zei
dat de publikat ies in de pers hem pijn
hadden gedaan. "We moesten toen-
tertijd binnen de begroting blijven.
Wat heeft men aan een fraaie tribune
wanneer men geen sporthal heeft", al-
dus Lichtenberg. De heer E. Branden-
barg (WD) merkte tot slot op: "Het
Feyenoord-stadion is ook pas twee
keer uitverkocht geweest". Nou ju!!

Tijdens deze vergadering pleitte de
heer Lichtenberg voor het aanbren-
gen van dorpsplattegronden aan het
begin en het eind van het dorp. Wet-
houder Geerken toonde zich hier wel
voorstander van, waarbij het sponso-
ring van deze borden denkbaar achtte.
Gemeentearchitekt de heer J. v.d.
Broek wees op het aspekl van de ver-
keersveiligheid.

"Je moet er parkeerplaatsen bij heb-
ben en dat kan veel geld kosten". Het
college zal zich over deze materie na-
der beraden.
De heer E. Brandenbarg (VVD) wees
op het "hondepoepprobleem" en op
de papierrommel die hij hier en daar
had gekonstateerd. "Laten we Vorden
schoon houden", zo sprak hij.

De heer Lichtenberg werd er op gewe-
zen dat de kosten die genoemd wor-
den van f. 27.000,- voor voorbereiding
en toezicht voor plan Brinkerhof (be-
treffende bouwrijpmaken van gron-
den in dit bestemmingsplan) volgens
de bestaande normen zijn berekend.
"De uitvoering vindt overigens alleen
plaats wanneer ook de bouwaktivitei-
ten doorgaan", aldus gemeentearchi-
tekt de heer J. v.d. Broek.

Afdeling Vorden van Geld. Mij
van Landbouw niet ontevreden
"De agrarische sektor is door velen de laatste lijd als een lichtend voorbeeld gesteld van een positieve ontwikkeling
in ons land. Dat is volkomen terecht als we de produktie- en export resultaten no^ns overzien. We plukken nu de
vruchten van een beleid, dat wel gericht was op een snelle strukturele aanpassing î P 'ich wijzigende omstandighe-
den.

Helaas kan ui t niet van iedere bedrijfs-
tak worden gezegd. In de pluimvee-
houderij zijn opbrengstprijzen drin-
gend noodzakelijk wil zich de/e in de
toekomst nog handhaven.

Ook heel wat prijzen in de akkerbouw
zijn weer aan een stijging toe. Een
goede ontwikkeling in de agrarische
sektor betekent zeker nog niet dat de
uurprestat ie veelal een reële beloning
krijgt. In het afgelopen jaar zijn de kos-

ten die gemaakt moeten worden om
te kunnen produceren veel minderge-
stegen dan in voorgaande jaren het ge-
val was. Zo is de rentelast in de tweede
helft van het jaar aanmerkelijk ge-
daald, zijn de prijzen van krachtvoer
en kunstmest praktisch gelijk geble-
ven, terwijl de energieprijzen nog
enigszins zijn gestegen.
Laten we hopen dat al die sombere ge-
luiden, die we steeds vaker horen, aan
ons agrarische gebeuren voorbij

gaan". Aldus een passage uit het jaar-
verslag van de heer H. Bouwmeester,

ris van de afdeling Vorden van

Uit het jaarverslag bli jkt verder dat de
afdeling Vorden thans 240 leden telt.
De verschillende excursies die het af-
gelopen jaar werden gehouden moch-
ten zich in een goede belangstelling
verheugen.
De heer Bouwmeester ging in het ver-
slag ook uitvoerig in op het rapport dat
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l. Depot voor chemisch afval in Vorden
In samenwerking met bijna alle Gel-
derse gemeenten is het Provinciaal
Bestuur van Gelderland begin februa-
ri van dit jaar een aktie gestart om klei-
ne hoeveelheden chemisch afval in te
zamelen.
I Iet gaat hier bijvoorbeeld om bestrij-
dingsmiddelen, fotochemicaliën, ver-
frestanten, medicijnen, afgewerkt
olie, "lege" batterijen en spuitbussen.

Tot nu toe was het voor veel particu-
lieren en kleine bedrijven vaak onmo-
gelijk of erg moe i l i jk om deze stoffen
op een voor het mi l ieu verantwoorde
manier kwijt te raken.
In de p r a k t i j k betekent dat nog wel
eens dat dit chemisch afval via allerlei
wegen - waaronder de vui ln iszak - te-
recht komt in bodem en grondwater.
Dergelijke schade aan het mi l ieu is
moeilijk herstelbaar, maar wel vrij
eenvoudig te voorkomen.
In het verleden zijn al eens - t i jdeli jke -
aklies gevoerd om bepaalde stoffen
apar t in te zamelen. Het ging hierbij
voornamelijk om medicijnen, olie en
bestrijdingsmiddelen. Tot heden is
echter nooit sprake geweest van een
regeling die het mogelijk maakt om in
principe in elke Gelderse gemeente
een aantal voornamelijk door part icu-
lieren gebruike chemische stoften af
te geven.

Dat kan nu wel: in deze gemeente is
thans een inzameldepot ingericht in de
loods van de gemeentewerkplaats ach-
ter het pand Zutphenseweg 50.
Iedereen is in de gelegenheid om aldaar
elke eerste maandag van de maand tus-
sen 16.00 en 17.00 uur die chemische
afvalstoffen in te leveren.

Voor particulieren is dat gratis.
Bedrijven kunnen kosteloos tot maxi-
maal 50 kg per jaar.

Het is wel de bedoeling dat de stoffen
in een gesloten verpakking worden
aangeboden. Op die verpakking dient
zo mogelijk te worden vermeld om
welk soort chemisch afval het gaat.
Het aandeel van de provincie in deze
akt ie komt neer op het dragen van de
kosten van afvoer en verwerking van
het chemisch afval.

Met de provincie hoopt het gemeen-
tebestuur dat deze aktie een aanzet
vormt tol een betere verwerking van
chemisch afval door bedrijven en par-
t iculieren. Aan grotere bedrijven kan
van de zijde van de provincie advies
worden gegeven over de meest ge-
schikte wijze van verwijdering van
chemisch afval.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob pnhlikatics
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
slui ten 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 in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bezwaarschrift

BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.E. Groenendal, Mul-
derskamp 4 te Vorden, voor het plaat-
sen van een houtopslag aldaar.
2. Aan de heer J. Bakker, Mulders-
kamp 6 te Vorden, voor het plaatsen
van een houtopslag aldaar.
3. Aan de heer H.G. Bakker, Mulders-
kamp 2 te Vorden, voor het plaatsen
van een houtopslag aldaar.
4. Aan de heer H. Meyerink, Rommel-
derdijk l te Vorden, voor het vergro-
ten van een landbouwwerktuigen-
loods en het plaatsen van een silo.

3. 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. de heer F.A.A. Bleumink, Eiken-
laan 17, voor het verbouwen van zijn
woning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 1 1
maart 1983 te visie bij de afdeling ge-
meentewerken.

Eventue le bezwaren dienen binnen
deze te rmi jn schrif te l i jk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

onlangs op verzoek van de gezamen-
lijke landbouworganisaties te Vorden
door de heren Kevelam, Neerhof en
Middelkoop is samengesteld over de
ontwikkeling van de landbouw in de
gemeente Vorden.

Over de inhoud van dit rapport is en-
kele weken reeds uitvoerig in de pers
bericht, toen genoemde heren de re-
sultaten van dit onderzoek bespraken
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
van de standsorganisaties.

Gezinsdiensten a.s.
zondagmorgen
Een gezamenlijke commissie uit de
beide protestantse kerken, de Gere-
formeerde kerk en de Hervormde
kerk, (verschillende groeperingen ver-
tegenwoordigend) heeft samen met
de predikanten die de dienst hopen te
leiden, weer een Gezinsdienst mee
voorbereid die a.s. zondagmorgen 27
februari gehouden zal worden zowel
in de Gereformeerde kerk als ook in
de Hervormde Dorpskerk.
Het belooft weer een dienst te worden
met veel afwisseling, bestemd voor
heel het gezin.
Voor de allerkleinsten is er uiteraard
kinder-oppas, kindercrèche in zaaltje
3 van "de Voorde" en naar ik meen te
weten ook in het "Achterhuus".
De gestencilde litura^wordt bij bin-
nenkomst graag a^^pboden. Het
thema voor de gezinslienst op deze
tweede zondag in de-veertig-dagen-
tijd-voor-Pasen luidt : "Spreken zon-
der woorden". (Mattheus 26:6-16).
Iedereen is er zeer wJfcpm. De kinde-
ren, zo is het de bedo^mg gaan zoveel
mogelijk bij de ouders zitten in de
kerk. Komt u samen?!

Gezin kok speelt in
gezinsdienst, dorpskerk
In de Hervormde gemeente wordt ge-
probeerd tijdens de gezinsdienst een
gezin een muzikaal intermezzo te la-
ten verzorgen. Een vorige keer heeft
dat het gezin Boerstoel gedaan, vader
en twee zonen.
a.s. Zondagmorgen 27 februari hoopt
dat in de Gezinsdienst in de Hervorm-
de Dorpskerk te doen het gezin Kok
uit de Wildenborch, vader en moeder
en dochter Judica.
Dat wordt erg op prijs gesteld.

Zijn er meer gezinnen die wel eens sa-
men willen musiceren in een gezins-
dienst? Graag bericht b.v. aan het
adres: Ruurloseweg 19, tel. 1366.
En nog dit goede bericht: Mevrouw
Hazekamp-Aalpoel zingt met een
paar kinderen een lied voor tijdens de
gezinsdienst. Zo zal het prima gaan.

Gasten uit Mc. Pherson,
Amerika
In het begin van de zomer 1983 hoopt
de Hervormde gemeente te Vorden
weer gasten te ontvangen uit Mc.
Pherson, U.S.A. Onze oud-plaatsge-
noot Dr. Jan van Asselt is namelijk al
enige jaren docent aan het Mc. Pher-
son College in Mc. Pherson, Kansas,
Amerika. Ook in vorige jaren (om de
twee jaar) heeft hij een rondreis ge-
maakt met studenten van het ge-
noemde college o.a. door Duitsland
en dan ook een-paar-dagen Vorden
bezocht.
Dat staat ook deze zomer weer te ge-
beuren en wel op de data dinsdag 21
juni , aankomst, woensdag 22 jun i en
donderdag 23 jun i , dag van vertrek.
Dezegroep, dit zangkoor hoopt een
concert te geven in de Hervormde
dorpskerk op de genoemde woensda-
gavond 22 juni .
We vragen nu gezinnen, adressen
waar de gasten, de studenten en de
docenten mogen logeren. Voor onze
jongeren die op school veelal engels
leren, is het best leuk eens wat engels
te praten.
En ook zonder kennis van de engelse
taal zal het deze paar dagen best luk-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ken. Voor een programma wordt ge-
zorgd.
Wilt u zich, als u kunt en wilt, als gast-
gezin aanmelden op het adres: Ruur-
loseweg 19,, tel. 1366.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking!

Een bericht van
jeugdkerk en zondags-
school, Dorp/Medler
Ook de Jeugdkerk van de Hervormde
gemeente en de Zondagsschool in het
dorp en in Medler/Linde hopen a.s.
zondagmorgen 27 februari de Gezins-
dienst mee te maken in de Dorpskerk.
Er is dan geen Jeugdkerk en geen
Zondagsschool.
De kinderen van de Zondagsschool
hebben van de leiding reeds een uit-
nodiging meegekregen.
Voor kinderen van de Zondagsschool
die alleen komen (om welke reden
ook) staat er een h a l f u u r vóór de Ge-
zinsdienst in de kerk begint een auto
bij het Clubgebouw in Medleromhen
mee te nemen naar het dorp en ook bij
"de Voorde" staat een leidster van de
Zondagsschool voor kinderen die al-
leen komen, om dan zo met elkaar de
kerk binnen te gaan.

Kleine kerkelijke
agenda
Donderdag 3 maart: Leerhuisavond
in "de Voorde" over Maarten Luther,
1483-1546. Inleider: Dr. Rodenburg,
Luthers predikant'te Doetinchem.
Woensdag 9 maart: Gebedsdient voor
gewas en arbeid in de Gereformeerde
kerk en in de Hervormde dorpskerk.
Woensdag 16 maart: Gezamenlijke
Bijbelkring in "de Voorde".

N.B. De Wereldgebedsdag wordt ge-
houden op vrijdag 4 maart. De eerste
vri jdag in maart in de Lijdens-weken.
Genoemde avond is er een Gebeds-
dienst in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg. Eenieder is er wel-
kom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.B. Vreman, oud 80
jaar; G.J. Hissink, oud 70 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, Gezinsdient.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27februar i 10.00 uur ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 februari dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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 26 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer. Tel. 1566 -l- avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 februari dr. H. van Baren, Lo-
chem, tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: februari.
Mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand februari:
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 MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur 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 BILBIOTHEEK
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-^4.30 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.



IN DE NIEUWE CITROEN BX WORDT EEN
PROEFRIT EEN ONTDEKKINGSREIS.

Het kiezen van een auto is eigenlijk altijd al een zaak geweest
van concessies doen. Met de komst van de nieuwe CitroënBX
is dat voorgoed verleden tijd.

Want alles wat een
automobilistenhartje maar be-
geert, dat biedt de BX. Zoals
een onovertroffen comfortabele
wegligging dank zij het hydro-
pneumatische veersysteem.

Perfect zittende fauteuils
(rug en zitting verstelbaar).
McPherson voorwielophanging voor snel bochtenwerk Een
slim en veilig dashboard, waarmee u alles kunt bedienen
terwijl u uw handen aan het stuur houdt.

Buitensporige binnenmaten. Binnen de perken ge-
bleven buitenmaten. Een felle acceleratie (van O tot 100 km in
11,5 sec.) en een stevige top van 176 km/h (BX 16).

Ongekende verbruikscijfers voor een auto van dit for-
maat en met deze prestaties: l op 17,8 bij 90 km/h constant,

l op 13,5 bij 120 km/h constant en l op 112 op het stadstraject.
Deze revolutionaire verhouding tussen verbruik en

prestaties is te danken aan de
gewichtsbesparing van 200 kilo
(oa. door gebruik van staalster-
ke kunstvezels voor motorkap
en vijfde deur) en aan de nieu-
we, hypermoderne motoren.

De BX heeft een veel
langere levensduur door o.a. het
gebruik van corrosie-ongevoe-

lige materialen, een lakversterkende behandeling en de reduc-
tie van het aantal puntlassen.

Er zijn vijf versies. Maak een proefrit in de BX. Dat
wordt absoluut een ontdekkingsreis.

Want de BX heeft, kan en is veel meer dan wij u in dit
bestek kunnen vertellen. Wij heten u van harte welkom!

DE NIEUWE CITROEN BX.V.A. F20.500,-.
AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV

BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735 -1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL 05735 -2004

DE EXPOSITIE WORDT GEHOUDEN OP ONS ADRES: DE VENTERK/V,;

CITROEN

Aan de uiterste rand \ n de HoetinkHbf te VORDEN heeft
Architektenburo Wolbert te Hengelo (Gld) in voorbereiding

een 6-tal HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
MET CV, AANGEBOUWDE BERGING EN CARPORT.
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Deze chalêtachtige woning is uitstekend geïsoleerd t.w.: spouwmuurisolatie, zeer
veel isolerende beglazing, geïsoleerd begane grondvloer en geïsoleerde kap. Maar
ook * hardhouten buitenkozijnen * fraaie mach. handvormsteen aan buitenmuren *

mooie projektkeuken met ingebouwde koelkast ingebouwde kookplaat met afzuig-
kap (hoekopstelling) en grappige hoekservieskast * badkamer met ligbad, aparte

douchebak, 2e toilet en 2 wastafels * ingebouwde bloembak * half ingebouwd bal-
kon.

KOOPSOMMEN F 149.757,- vrij op naam
Economisch- of sociaal gebondenen aan de gemeente Vorden genieten voorrang

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468



Voor de vele blijken van mede-
levenn die wij mochten ontvan-
gen na het plotseling overlij-
den zo wel persoonlijk als
schriftelijk van mijn lieve
vrouw en zeer zorgzame moe-
der

HENDRIKA
BROEKGAARDEN

TIESSINK .

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam
fam. H.J. Broekgaarden

Warnsveld Febr. 1983
7231 RE Geesinkweg 8

Op 16 februari 1983 is ons
dochtertje geboren:
DIEWERTJE MARTIN A

Wij noemen haar

DIEWERTJE

Willy en Geert Heersink
Dorpsstraat 35 Almen.

Gevraagd een regisseur voor
een toneelvereniging.
Brieven onder nr. 49-2
Buro Contact.

KLAVERJASSEN
25 februari a.s.

Café Rest. Th. Schoenaker
Kranenburg

KunstKcbittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/ulphcnscweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Boekhouder heeft nog tijd voor
het invullen van uw aangifte
biljet.
Tel. 05753-2268

Te koop gevraagd: g.o.h. kin-
derwagen
Nieuwstad 18a, Vorden.

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

Meisje van 13 jaar zoekt een
verzorg pony
Tel. 2731, Vorden.

Verloren: gouden slavenarm-
band. Zondag 20 febr. ca
23.45 uur. Omgeving Hoetink-
hof - Gelreweg - Storm v. 's
Gravenzandestraat. Tegen be-
loning terug te bezorgen.
J. Remmers-Schepping
B. v. Hackfortweg 11
Tel. 2478.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

MEER VERVE
Door de PORTAS-kunst
stofommanteling in vele
houtdessins en effen kleu
ren. Vakkundig - voordelig.
Belt u direct even op! NM3/81

l
PORTAS-Vakbedrijf
H. I. N. b. v.
Postbus 59, Marsweg 202
7200 AB Zutphen
Tel.05750-1 3033

il

REPARATIE
was- en a f v v a s ü u t o m a t e n
24 uur-service
Onderdelen d i r e k t leverbaar
DE WILD
R iet hergerst raat 34, / .utphen
Tel. 05750-! 54 K).

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

KLAVERJASSEN
25 februari a.s.

Café Rest. Th. Schoenaker
Kranenburg

i

Mede namens onze ouders delen wij

LEO EBBERS
en

ANKEWILTINK

U mee dat wij D.V. op donderdag 3 maart
gaan trouwen om 11.00 uur.in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Wij willen Gods zegen over ons huwelijk
vragen om 14.00 uur tijdens een kerkdienst
in het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente te Doetinchem, Bezelhorstweg.
In deze dienst zal voorgaan de weieerwaar-
de heer Ds. J. Mijnders.

Graag nodigen wij U uit op onze receptie van
16.00 tot 17.30 uur in het „Witte Paard"
Ruurloseweg 1, Zelhem.

Rozengaardseweg 295, 7002 CA Doetinchem
't Hoge 20, 7251 XW Vorden

H.H.P. Vaneker

AFWEZIG
van 28-02 t/m 04-03-1983

Patiënten wiens achternaam begint met de letter
A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Patiënten wiens achternaam begint met de letter
L t/m Z kunnen zich wenden tot dr. Haas, Christi-
nalaan 18, tel. 1678.

Op woensdag 2 maart a. s. hoop ik mijn
65ste verjaardag te vieren

§ Toekomstig adres:
' <> Loolaan 12, 7001 CR Doetinchem.
i

i<n\vu

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

HENDRIK KOK
"de Nijhof"
Wiersse Vorden

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na
19.30 uur in zaal Keiserskroon te Ruurlo.

î >^5^^

A.s. zaterdag 26 februari sluit ik helaas mijn le-
vensmiddelenbedrijf.
Alle grote en kleine afnemers hartelijk voor de ge-
noten gunsten.

TH. J. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Kranenburg (Vorden).

VAM.C.
Voorlichtingsavond voor de op te
richten

FIETSCROSS CLUB
op vrijdag 25 februari.

Aanvang 19.30 uur in 't Pantoffeitje

Official K.N.W.U. + film

Jongens en meisjes vanaf 5 jaar.

Ouders en kinderen worden van
harte uitgenodigd.

H.H. LANDBOUWERS,

Door aanschaf van een 10.000 liter
mengmesttank, kunnen wij voordelig
de mengmest uitrijden. Weinig inspo-
ring door hydraaulisch gestuurd tan-
dem.

Beleefd aanbevolen:

Loonbedrijf

B. J.H. Seesing
Het Hoge 7, Vorden, tel. 1572.

Loonbedrijf

H.J. Groot Enzerink
Deldenseweg 13, Vorden, tel. 1571.

10 Marok sinaasappelen 2,95
1 pond hutspot 0,49

REFORM
1 pot wilde bloemenhoning 2,9ü|

BRUNEKREEFT groente* fruit
TELEFOON 1617, VORDEN. ^

* C O L O R S * L

Petticoatpump op kittig hakje,
zit lekker, swingt als de

beste. Styled by
Anita

Minimode...
deze kittige

ballerina op slee-
hakje "maakt" 't.

Styled by Anita

WUI INK
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4, VORDEN

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Voorjaarsmode 1983
l M. Alcantara mantels ̂ ^,
kreukvrij. Div. kleuren

Korte jasjes
DldZclo in de klassieke kleuren

3-delig kostuum (biazer -r0k -pant.)
Modecentrum

v. a.

v. a.

198,-
O«früU

220,-

Vrijdags koopavondtot 9
uur, ook open van 6-7
uur.

Ruurlo

Een mooi
mode-seizoen gaat van start l

op woensdag 9 maart
in zaal BAKKER

te VORDEN.

Met koffie complet

M K-K KIN K
VORDEN TEL. (05752) 1381 N , e u * M » d M v«d.n i Hef<x» 05-52-2386
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In deze tijd van het jaar heb je
zijn nog lekker ook. Probeer ook
kruising tussen een sinaasappel
topas of de bekende citroen.

Uw VS-markt heeft alle
soorten en maten voorradig.

vitaminen hard nodig. En Jaffa's zitten er barstens vol mee en...
eens andere zuidvruchten zoals overheerlijke temples, een

een mandarijn, de

qo
00
OJ

l?

M
.fc»\
M

slijterij

Coppelstock jonge
jenever l liter deze weekg

Black&White
Whisky per fles -22-95-

Hoppe vieux
l " >rfles iêr95-

Rioja "Vino Canda"
per fles 4£ê-

445

Goudse kaas
belegen, kilo

Jacky
smulpudding
1/2 liter 2-49-

Houdbare halfvolle
melk
l liter nu

1Q25

iel
095

Graanstoet
800 gram gesneden

Melkwit
rond, 800 gram

Witte bollen
met sesam 9 stuks

Boerenkrentenmik
met spijs-4r2-5-

76
76
98

359

groenten
Geldig van 24/2-2/3'83

Fit met Jaffa tophit!
Jaffa's
25 stuks

De morgenstond heeft Jaffa in
de mond...
Jaffa's
l O stuks

Het sappigste tussendoortje.
Jaffa-Tcmple
l O stuks
kruising tussen sinaasappel en mandarijn.

Fit de winter door.
Jaffa citroenen
8 stuks r

Wordt wakker uit de winterslaap
Jaffa grape fruits
l O witte

Het winterdoordouwduo —
Jaffa grape fruits
l O rode

bloemen
Geldig van 24/2 - 26/2 '83

[acht van een super moi
»nia

diverse tinten

Super zware bos
Apeldoorn tulpen
rdflkfged

595

395

Kotex compact dames ^9 / 9
verband pak 20 stuks m* •
en nu 3.00 terug via bank of giro...

Theeglas
met oor 4^96-

Stofdoek
geel, per stuk 0.79 nu 2 stuks

Hansaplast
elastisch lm. X6 cm. 2.70'

Schoenmakerslamp
met pendel 9.95

125
Q?8
2?5
595

kruidenier

Doperwten extra fijn
1/2 blik 4^9-
deze week 2 blikken slechts...

Caveau wijn
rood, wit of rosé per fles 44ê-

Biotex groen of blauw O 36
pak 500 gram nu Hf •

Heraut bier
krat 24 flessen VS prijs

Honig macaroni
groot pak 500 gram deze week
Tevens bij ieder pak, l pak...
Macaroni mix
4^79-

Porklinio's
grote zak 200 gr

Milkywav
5 pack -4^79-

Beckers vleeskroketten
doos 20 stuks-

129
19
79
49

449

Zeeuws meisje
pak 250

Bokkepootjes
pak 150 gram 4^79-

W.K. superior koek
550 gram 2.08

Teo dessertsaus
3 smaken 4-.59-

Sunil
koffer 2 ki

Ariël
koffer 2 kilo
met gratis Suske en Wiske boek...

149
249
109
595
748

van onze warme bakker... ^m Cl£<

Sneeuwster A3% nu voor £r •

Meursing kaasdomino's 49

219
Gouda's Glorie
mayonaise
grote pot 650 ml 2-̂

Gouda's Glorie voor
bakken en braden
per pak nu
En deze week 3 halen en slechts
2 betalen!

Q69

Geldig van 24/2-26/2'83

Magere

varkens
lappen

hele kilo

ft48
Varkensrotiade
500 gram

Nassivlces
500 gram

Fijne verse braadworst £S 98
hele kilo ^^ •

598
450

Ossestaart
500 gram

Bretons gehakt
500 gram 4.98 per kilo

350
«50

Maandag 28/2:
Kuiken drumsticks
500 gram 4.98 hele kilo

Leverkaas
100 gram

Roompaté
kuipje 200 gram

898
1.19
259

Dinsdag 1/3:
Magere speklapjes
kilo

Gepaneerde schnitsel
100 gram

Snijworst
100 gram

Saks
200 gram

Woensdag 2/3:
Gehakt h.o.h.
kilo

Tartaar
500 gram

Rauwe ham
100 gram

Boerenzult
bakje

698
69
19
85

748
748
2?8
198

vleeswaren
29
29
59
59
39
98

Boterhamworst
150 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Bacon
zonder zwoerd 100 gram

Crème forestière
200 gram

Boerenleverworst
per stuk plm. 250 gram

Sellery salade
250 gram

Er was eens een planter in Madrid
die al jaren in de zuidvruchten zit
had al eens in Holland vertoefd
en bij de VS-markt van het fruit geproefd
hij onthulde: dit is fruit met veel sap en weinig pit

MA RKTl
uw voordeelmarkt voor kws

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vordcn
prijs!
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"Graafschaprijders" popelen
om met fietscrossafdeling te
starten
"Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de toestemming van het gemeentebestuur af-
komt, we binnen twee maanden de boel aan het draaien hebben en dan denk ik dat
we dan ook zeer zeker een honderd leden hebben".
Dit zegt Wim Bielderman, voorzitter van de Vordense auto- en motorclub „De
Graafschapryders" wanneer de fietscross-afdeling ter sprake komt. Bielderman
zegt het zonder bluf, want, zo stelt hij "wanneer wy zoiets aanpakken dan moet het
gewoon lukken. Daar ken ik mijn mensen voor".

Fietscrossen is momenteel erg in. Al-
leen al in Brabant rijzen de clubs als
paddestoelen uit de grond. Ook hier in
de Achterhoek zijn al diverse bij de
KNWU geregistreerde verenigingen.
Waarom dan als onderdeel van een
motorclub? Bielderman: "Wij vinden
namelijk dat het fietscrossen prachtig
aansluit bij de gemotoriseerde cros-
sers".

Wij doen het
In Vorden zijn in het verleden reeds
een paar maal pogingen ondernomen
om een fiescrossvereniging van de
grond te krijgen. Deze pogingen stuit-
ten telkens weer op de financiën en op
het v inden van een geschikt terrein.
Bij de "Graafschaprijders" heeft men
er dan ook eerst terdege over gespro-
ken alvorens de beslissing werd geno-
men "We doen het".

Bennie Braakhekke wiens zoon ste-
phan vorig jaar een nationale titel won
ging op zoek naar sponsors. Binnen
een paar dagen was hij "rond" en kon
hij de benodigde duizenden guldens
op tafel leggen.

Een terrein was ook zeer snel gevon-
den. Aan de Waarlerweg dichtbij het
clubcafé "Het Zwaantje" lag een
ideaal terrein prima geschikt voor
fietscrossen. Helaas voor "de Graaf-
schaprijders" zijn er nog zoiets als be-
stemmingsplannen. Vandaar dat om
planologische redenen van genoemd
stuk terrein moest worden afgezien.
De heer J.F. Geerken, wethouder van
sportzaken in de gemeente Vorden
zei onlangs tot het bes tuur van "De
Graafschaprijders" dat de gemeente
er alles aan zal doen de helpende hand
te bieden. Wat dat betreft kan de ge-

meente inderdaad aande slag want de
"Graafschaprijders" hebben inmid-
dels opnieuw een terrein gevonden.
Dit terrein van circa l hectare kan ge-
huurd worden van de heer Bargeman
en is gelegen in de omgeving van de
Wilmerinkweg.

Wanneer toestemming is verkregen
zullen er in sneltreinvaart een paar op-
stallen gebouwd worden. Jongelui va-
naf 5 t/m 16 jaar kunnen zich dan naar
hartelust in de fietscrosssport uitle-
ven. Er zullen ook banen worden aan-
gelegd om personen vanaf 16 jaar ge-
legenheid te bieden het fietscrossen te
beoefenen.
Het bestuur van "De Graafschaprij-
ders" is voornemens de crossafdeling
zelfstandig binnen de vereniging te la-
ten opereren met dien verstande dat
bestuurslid Bennie Braakhekke als
voorzitter van de fietscrossafdeling zal
optreden.

Voorlichtingsavond
Vrijdagavond 25 februari zal er in 't
Pantoffeltje een voorlichtingsavond
annex kennismakingsavond worden
belegd, waarbij een official van de KN-
WU tekst en uitleg zal geven over het
fietscrossen, terwijl tevens enkele
films zullen worden vertoond.

"De Graafschaprijders" laat niets aan
het toeval over. Zo zal er een stand
zijn met fietsonderdelen, kleding, di-
verse soorten fietsen e.d. Ook zal men
deze week via de scholen trachten de
jeugd te animeren. Momenteel rijden
zo1 n 50 Vordense jongens in naburige
gemeentes. "Waarom zouden die niet
bij ons kunnen crossen? Wij zijn erge-
reed voor ze te ontvangen", aldus
voorzitter Wim Bielderman.

Docentenconcert Zutphense
Muziekschool
ZÖn4ag27februari /(><S'J treden op in de Hanzehof (Schepenzaal) de gitaris-
ten Ari van Vliet en H ugo den Herder, beide als docent verbonden aan de
'/utphense muziekschool.
Ari van Vliet studeerde aan het Zwols Conservatorium bij Piet er van de
Slaak en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Antonio Pe-
reira Arias.
H ugo den Herder studeerde aan het '/.wol s Conservatorium eveneens bij Pie-
ter van de Staak.
Hel programma, dat beide gitaristen brengen, bestaat uit afwisselend duo's
en solostukken uil verschillende stijlperioden: van barok (luitmuziek van
Kach e.a.) via de Spaanse componist l. Albeniz tot 2üe-eeuwse muziek van
Brouwer en Villa-Lobos mei een knipoogje naar de lichte muziek.
I-j- wordt na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Uit het politie-rapport
Diefstallen
De heer v. M. deed aangifte van,dief-
stal van lood van een prieel in de tuin
van zijn woning aan de Ruurloseweg.
De daders zijn inmiddels gevat.
Afgelopen dinsdag is een jas gestolen
bij zaal de Herberg. Ook werd de ver-
missing geconstateerd van een 20-tal
cheques uit een jas, die daar al een
week hing.

Bonnen uitgedeeld
Een mevrouw uit Vorden kreeg een
proces-verbaal omdat zij zonder het
voeren van de voorgeschreven ver-
lichting op haar rijwiel op de Baakse-
weg reed.
Een automobilist kreeg een bon we-
gens het voeren van een defekt dim-
licht.

Op één dag 51 processen-verbaal
Op vrijdag 18 februari hield de Rijk-
spolitie Vorden en Kranenburg een al-
gehele verkeerscontrole. De controle
werd uitgevoerd in twee ploegen. Op
de Zutphenseweg kregen vóór de kof-
fie 23 automobilisten een bon voor te
hoge snelheden. Deze varieerden van
65 tot 85 km.
Na de koffie bleken in Kranenburg
twee personen een te hoge snelheid te
hebben. Beide zaten boven de 95 km.
Op de Zuthenseweg, buiten de be-
bouwde kom, had een vrachtwagen
40% meer belading dan was toege-
staan.
Twee automobilisten droegen niet de
voorgeschreven gordel. Een automo-
bilist veroorzaakte gevaar, door zon-
der noodzaak midden op de rijbaan te
stoppen.
Ook werd een opgevoerde brommer
uit het verkeer gehaald.
In de middaguren gingen in Kranen-
burg nog eens zeven automobilisten
op de bon wegens te hard rijden. Snel-
heden hier van 95 tot 106 km.
In de brouwde kom werden voorts
nog nopE" autobestuurders betrapt
die snelheden hanteerden van 63 t/m
83 km.
Een automobilist kreeg een verbaal
omdat zijn wagen een gladde band
hand. ^^
Tenslo^P^erd nog een verbaal uitge-
reikt wegens een defect remlicht. Een
vruchtbare dag!

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Wingerden, L. van. Landbouwwerk-
tuigen; Visser-Roosendaal, J. De en-
kele daad; Blaas, F., J. Cornel en R.H.
Staal. Beginselen der belasting en so-
ciale wetgeving; Heller, K. Parachute-
springen; Pisuisse, J. Fien de la Mar;
Zomeren, K. van. De hangende man;
Graaf, A. de. De smalle grens; Noote-
boom, C. Mokuseü; Wiersinga, H.
Doem of daad; een boek over zonde;
Figes, E. Ontwaken; Alsje levenje lief
is; gesprekken met krakers; Kernwa-
pens de wereld uit...; Owen, D., en M.
Dunton, Video handboek.

Galerie Litorama
aanwinst voor Vorden

"In deze moeilijke tijden, waarin sluitingen van kunstgalerieën aan de orde van de dag /ijn, getuigt het van
moed om juist nu in Vorden een nieuwe kunstgalerie te openen".
Met deze woorden sprak de heer Jaap Zijlstra tijdens het openingswoord zijn waardering uit voor het initiatief
van de heer Ton Verfuurden die afgelopen zaterdag Vordens eerste permanente kunstexpositieruimte "Galerie
Litorama" voor het publiek open stelde.

R u i m zestig belangstel lenden waren
bij de feesteli jke opening van de gale-
rie aanwezig. Deze eerste expos i t ie is
geheel gewijd aan een uitgelezen se-
Ick t i c uit het werk van schilder Rinni
R e u l i n k ui t Spankeren. Het betreft
een groot aan ta l f r a a i e aquarel len van
st i l levens en landschappen, die Reu-
l ink in de jaren 1948-1982 maakte.

De heer Jaap Zijlstra wees in het ope-
ningswoord op de grote herkenbaar-
heid van de aquarellen van R e u l i n k en
zijn geheel eigen manier van schilde-
ren. Inderdaad getuigen de tentoon-
gestelde aquarellen van een zeer per-
soonlijke visie op de landschappen

van Oostelijk Neder land.
"De schi lder legt een stuk i d e n t i t e i t in
zijn werk", zo sprak de heer Zi j l s t ra .
"Dat komt onder andere tot u i t d r u k -
king in de kunst van het weglaten",
wat hem tot de opmerking bracht dat
er tussen sch i lde ren dichter een zeke-
re ve rwan t schap bestaat .

De heer Z i j l s t r a , zelf d ich te r , zette de-
ze s te l l ing kracht bij door op boeiende
wijze een aanta l gedichten uit eigen
werk voor te dragen. Hij hoopte dat de
galerie op een grote belangstel l ing van
het Vordense publ iek mag rekenen.
Tenslotte bood de heer Zijlstra, mede
namens de ki jkers galer iehouder Ver-

fuurden en schilder Reul ink en hun
vrouwen cadeaux aan.

Het is trouwen nog niet zeker of gale-
rie Litorama voor lange tijd in dezelf-
de ruimte aan de Insu l inde laan kan
blijven, want de houder heeft de gale-
rie slechts op maandbasis van de ge-
meente kunnen huren.

Voorlopig ziet het er nog niet naar uit
dat Verfuurden naar een andere ruim-
te moet omzien.

De zeer tot de verbeelding sprekende
aquarellen van Reu l ink zijn tot 18
maart aanstaande te bezicht igen.

Fa. Kamphuis haalt
'eusie' uit de boom
In residentie Schoenaker kwamen afgelopen zondagmiddag velen van De Deurdreajers by een om kladdendag mee
te maken.
Daar was ook aanwezig Monica Mölle, de vrouw van wie reeds op het seniorenbal een schryven werd ontvangen.
Monica had niet kunnen ingaan op de uitnodiging voor de vierdaagse karnavalsviering, hetgeen de vinder van het
Eusie kreeg aangeboden.
Het eusie vormde dit jaar een verhaal apart.

Na de gezellige ontvangst op het ge-
meentehuis vorige week carnavalsza-
terdag werd door burgemeester Vun-
derink het bekende eusie opgelaten.

Helaas tengevolge van een windstoot
belandde het eusie met alle ballonnen
in de top van een hoge beuk op het ter-
rein voor het gemeentehuis.
Muurvast zat het op een hoogte van
zes en twintig meter. En toch vond
Emiel Eijkelkamp de ochtend na Ro-
senmontag het eusie in zijn tuin in
Terborg.

Emiel stond voor een raadsel. Triom-
fantelijk kwam hij in de residentie
Schoenker met het eusie aanzetten.
Hoe kon dat nou? Echt mysterieus
werd het toen des middags Monica
Mölle uit Recklinshausen een brief
zond.

Wat was n.l. het geval.
In alle geheim is op Rosenmontag het
eusie uit de hoge boom gehaald. Daar-
voor werd de medewerking gevraagd
van de firma Kamphuis uit Eefde. De-
ze firma kwam spontaan aanzetten
met een hoogladder. Prins Harry de
Eerste plukte het eusie persoonlijk uit
de top, waarna de leden Rondeel en
Kruip in alle stilte het eusie in Terborg
deponeerden.
Op Kladdendag kwam 4^-Emiel de
ontknoping. Monica - Ü^Tel in stijl
met alles er op en er aan - speelde het
spel meesterlijk.
Ook in die creatie was Prins Harry de
Eerste op zijn best.
Prins Harry de Eerste -^n dit hout
zaagt men planken, van ̂ Jhout vlie-
gerlatjes - mag van menig carnaval-
vierder zijn ambtstermijn verlengen.

Nog wat kladden
Op de slotavond in residentie Schoen-
aker werd Lange Bertus - overigens
wat tegen zijn zin - voor het voetlicht
gehaald. Hij bestuurt al 11 jaar lang de
bekende borrelbus.
Prins Harry onderscheidde hem met
de Keilbouten-orde, versierd met dro-
ge worst. De borrelbus is steeds meer
in trek. Afgelopen karnaval reed de
bus op een avond wel 180 KM. Het
blijkt dat steeds meer karnavalvier-
ders het nut van deze bus gaan onder-
kennen.

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
Iedere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandg van de maand
schrijfavond Amnesty International.

25 febr. Jong Gelre Volleybal
Dorpscentrum

28 febr. Jong Gelre Kookcursus
Huishoudschool

1 maart KPO Dag voor Agrarische
Vrouwen

2 maart HVG Vorden dorp
11 maart Jong Gelre Volleybal

Dorpscentrum
12 maart Jong Gelre Provinciale

binnensportdag Hanzehal
te Zutphen

14 maart Jonge Gelre Agrarische
gespreksgroep Hotel
Bloemendaal

15 maart KPO
15 maart HVG ontmoetingsdag
15 maart NCVB Dorpscentrum
16 maart N.B.v.Pl.Vr.
18 maart Jong Gelre ta fe l tennis

in het Dorpscentrum
23 maart KPO Kringledenavond
24 maart Jong Gelre vormingswerk-

groep Hotel Bloemendaal
30 maart HVG Vorden Dorp
31 maart N.B.v.Pl.Vr. Koffie-middag

De Prinsenwagen, waarmede Prins en
gevolg naar het gemeentehuis toog is
niet zo best meer. Vertrokken vanaf
boerderij Gosselink kreeg de wagen
mankement op de Ruurloseweg.
Maar ja, deze omgebouwde wagen -
een Opel Blitz - is meer dan dertigjaar
oud. Echter dank zij de gebroeders
Mullink arriveerde men toch op tijd
op het gemeentehuis.

De trekking van de karnavalsloterij
vond op de slotavond plaats. Opper-
wachtmeester Lodder verrichte de
trekking.

Wie vonden de kleine
eusies?
Tijdens de optocht heeft de club van
Elf van de Deurdreajers nog een twee-
tal mini-eusies het lucht ru im inge-
stuurd. Een exemplaar is terecht ge-
komen in de bossen van de Lage
Vuursche. Een wandelend echtpaar
uit Nieuwegein vond het eusie. Om-
trent het tweede mini-eusie is nog
geen bericht binnengekomen. Zoals
bekend mag worden verondersteld
ontvangen de vinders een geschenk.

advertentie

Uitslag verloting „De Deurdreajers"
3095 Draagbare T.V. - 3300 Cassette Radio - 2103 Wekkerradio -
7 1 3 - 2 7 2 4 - 3 6 8 0 - 1 5 9 2 - 1 6 5 7 - 1 9 2 5 - 3 2 0 0 - 3 1 2 0 - 2 2 6 5 - 1 3 0 3 -
1403 - 2 3 7 0 - 7 5 9 - 1548-2513 -3630-3163.

Prijzen af te halen bij mevr. Helmink, Het Hoge 55 Vorden

T.V. Vorden hield
jaarvergadering
Afgelopen dinsdag hield de Touwtrekvereniging Vorden in haar klubhuis aan de
Ruurloseweg haar jaarvergadering.
Voorzitter Barink kon een groot aantal be/oekers verwelkomen. De verslagen van
penningmeester en secretaris getuigden van een goed verenigingsjaar. De penning-
meester kon de boeken - mede dank zij de medewerking van de papierleveranciers -
met een batig saldo afsluiten.

De secretaris maakte gewag van het
kampioenschap van de A-jeugd en de
promie van het 640-C team naar de B-
klasse.
De in het afgelopen jaar gehouden
tournooien zijn in alle opzichten - zo-
wel voorde organiserende vereniging
alswel de deelnemers - zeer geslaagd.
Dit jaar komt op 6 ju l i weer het beken-
de scholierentournooi, evenals het be-
drijfstournooi, hetwelk wordt gehou-
den op 13 ju l i , met als inzet het kam-
pioenschap van Vorden.
Bij het gewest Oost is voorts de organi-
satie van enige tournooien aange-
vraagd. Toewijzingen moet nog plaats
hebben.
Bij de bestuursverkiezing werden de
bestuursleden F. Berends en W. Neer-
laar herkozen. In de p laa ts van de heer

Teun Brummelman werd gekozen de
heer H. Arfman.
De heer Brummelman, die zijn plaats
voor de jeugd imru imde-werd bijzon-
der veel dank gebracht voor zijn dien-
sten gedurende een groot aantal jaren
aan de vereniging bewezen. Nog bl i j f t
hij aktiej" bij de vereniging betrokken
Uitvoerig werd op deze vergadering
nog over de n ieuwbouwplannen ge-
sproken. Beslui ten te dien aanzien
werden echter niet genomen.
Op 26 maart organiseert de vereniging
weer haar jaarlijkse avond voor leden,
donateurs en de leveranciers van het
oud-papier. Een week eerder gaat de
vereniging feest vieren met de overige
gebruikers van het gebouw, t.w. de
schietvereniging en de Vrouwen-
clubs.



Dammen
In de distrikts voorrondes in Eibergen
hebben Gerrit Wassink en Johan Kra-
jenbrink zich in de Hoofdklasse ge-
plaatst voor de finale. Beiden werden
eerste in hun groep. Krajenbrink won
van Anton van Drumpt en Gerrit
Wassink van Dinand Spieker, beide
uit Doetinchem. Harry Graaskamp
won weliswaar van Theo Helmers
(Beltrum), maar werd 2e omdat W.
Postma (Warnsveld) zijn partij won en
eerste werd.
Theo Slütter verloor van Gerrit van

Drumpt en werd Je. Bij de aspiranten
hebben Michiel Boe kamp en Jurgen
Slütter zich voor winnaar in zijn poule.
Boerkamp mocht een derde plaats de-
len met Martin Jacobs (Eibergen), wat
ook nog recht gaf op een finale plaats.
John Kuin en Rik Slütter eindigden
als laatste in hun poule en werden uit-
geschakeld.

Wieger Wesselink heeft in de voor-
laatste ronde van het Gelders Kam-
pioenschap het kampioenschap veil ig
gesteld. Na een overwinning op Peter
Hoopman (Doetinchem) is hij onbe-

reikbaar voor konkurrent Leeflang.
De partijen van Henk Hoekman en Si-
mon Wiersma werden uitgesteld.
Henk Ruesink is praktisch zeker van
een plaats die recht geeft op deelname
aan de kwartfinales van Nederland
door een remise tegen Henk Sonde-
ren (Winterswijk)). Ook Henk Gro-
tenhuis maakt na een overwinning op
Berty van Harten (Lunteren) nog kans
op de kwartfinales. Hij dient dan bij de
eerste 5 te eindigen.

De tweede wedstrijd van het aspiran-
tenviertal is op een grote nederlaag

uitgelopen. Thuis werd met 2-6 van
ADC Aalten verloren. Alleen Rik
Slütter won zijn partij, Wim Berenpas,
Jurgen Slütter en Martin Boersbroek
bleven zonder punten.

Uitslagen onderlinge kompetitie: J.
Masselink - J. Krajenbrink afg.; J.
Lankhaar - H. Ruesink 0-2; H. Graas-
kamp - G. ter Beest 2-0; H. Klein Kra-
nenbarg - G. Wassink 0-2; W. Wesse-
link - H. Hoekman 2-0; Eerste Klasse:
E. Brummelman - B. Wentink 0-2; J.
Lamers - J. Hoenink 1-1; B. Hiddink -
B. Rossel 2-0; G. Brummelman - G.

Hulshof 0-2; W. Sloetjes - D. van Rik-
xoort 2-0;
Jeugd: F. Ibrahim - W. Hoenink 0-2; J.
Di jk-H. Berenpas 1-1; G. Brinkman -
M. Boersbroek 0-2; W. Berenpas - E.
van Est 2-0; E. Brummelman - B. van
Zuylekom 2-0; W. Hulshof- E. te Vel-
thuis l - l ; B . v a n Z u y l e k o m - J . K u i n O -
2; F. Ibrahu*im - A. BOuwman 0-2;
W. Weenink - M. Boerkamp 0-2.

Nederlaag Dash dames
De dames van Dash hebben de beker-
wedstrijd tegen SVS uit Schalkhaar

met 3-2 verloren. Beide teams telden
enkele invallers. In de eerste set trok-
ken de Vordense dames met 8-15 aan
het langste eind. De tweede en derde
set eindigden resp. in een 15-11 en 15-
9 zege voor SVS.

In de vierde set won Dash met 11-15,
waarna de beslissende vijfde set vrij
gemakkelijk met 15-5 door de dames
uit Schalkhaar werd gewonnen.
De heren van Dash speelden tegen
Hansa II en leden een 3-0 nederlaag.
De heren II wonnen thuis met 3-0 van
DVO II uit Hengelo.

• Maandrentedeposito Rekening • minimale inleg f 15.000,-
• rente maandelijks beschikbaar • 5 jaar vast
• vaste rente nominaal 7 % • vraag voor meer informatie de
• effectief rendement 7,22 % folder bij uw kantoor in de buurt

en de rente maandelijks
~ beschikbaar? Toe maar.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

"l

bondsspaarbank
L Vorden, Laren, Barchem

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

KKPARATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

KLAVERJASSEN
25 februari a.s.

Café Rest. Th. Schoenaker
Kranenburg

met
Televisie

reparaties
-.,«- direct

' i k ; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij schrijven d.d. 21 januari 1983 nr. AB 2375/5-
ABEZ/BT de ontvangst hebben bericht van de door de
raad der gemeente Vorden d.d. 14 december 1982 vast-
gestelde "Verorodening tot wijziging van de Algemene
Polieverordening voor de gemeente Vorden" (bepalin-
gen inzake de prostitutie en het inkuilen van groenvoer).

Genoemde verordening, die in werking treedt op de dag
volgende op die van afkondiging, ligt vanaf heden gedu-
rende drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage en is tegen
de betaling der kosten voor een ieder algemeen ver-
krijgbaar.

Vorden, 24 februari 1983,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Des Land mans arbeid zorg
en vlijt
wordt bij ons tot kostelijk
brood bereid

ECHTE BAKKER

A
VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384 ®

SPECIALE AANBIEDING:
VRIJDAG + ZATERDAG

VELOURS SWEATSHIRTS
kindermaten nu

Modecentrum

Adverteren?
in Contact!

U wilt deze zomer van uw tuin genie-
ten, maar ze moet nog aangelegd wor-
den, of 'n

onderhoudsbeurt
hebben, vraagt u dan eens geheel vrij-
blijvend bij ons prijsopgave.

NEDERLANDSE

HOVENIERS EN
GROEN VOOR ZIENERS

HOVENIERS MEI
ERKENNING

Hoveniersbedrijf en
kwekerij

G.J. Bosman
Kervelseweg 23,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619

Een interieur met een duidelijk
gastvrij karakter

Deze fraaie, eigentijdse 3+1 +1-zits kombinatie
in massief eiken met soepel leder nodigt

iedereen hartelijk uit van
haar komfortabele
eigenschappen te
profiteren!

De bijpassende massief eiken salontafel
heeft een tegelblad van 100 cm o en is
zeer verrassend voorzien ^—

van 2 uitschuifbladen. C
HELMINK
meubelen

Mondelinge opleiding voor het

CHAUFFEURSDIPLOMA ,
Opgave en inlichtingen voor de nieuwe cursus

VERKEERSINSTITUUT GROENEVELD
Garvelinkplein 11, Ruurlo. Tel. 05735-1788.
Ook voor uw

MOTOR- AUTO- en VRACHTWAGENRIJBEWIJS

2-deurs hang/legka
Huur

Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

l

Mister Steam is t» huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

/J95 595 fi95
l»ïf|»WIIIM»l l I20x20cm 120x25cn- 120» '

6* 7» R95

keukentafel

maandagsmiddags geopend

BARCHEMSEWEG 13
Tel. 05735-1368, Ruurlo

Aanbiddingen fijn geldig l/m S m»jrt 1983 en zolang
de voornid strekt Prijzen gelden atgehcald in de winkel.
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Welkoop begint
het grote tuin-of f ensief.

LABORA
STEEKBATS

Met halfgebogen dul
en 90 cm essen
T-steel. Normale
prijs 20,75

Welkoop
aktieprijs

l y 'n Speciale langwerken-
de stikstofhoudende
meststof, uitstekend
geschikt voor o.a.
gazon en border.Geeft
geen verbranding,
ook niet tijdens droge
perioden.

Normale prijs 23,25
Welkoop aktieprijsLABORA

HOBBYSPADE
In een wip de tuin
omgespit. Met stalen
blad en 85 cm
essen T-steel.
Normale
prijs 38,75

BACO BROEIBAK
GF 34
T IIdeaal voor tuin
ofbalko n. Gemak-
kelijk te verplaatsen'
Afm.:l,27x86x63cm.
Normale prijs 235,-
Welkoop aktieprijs

Welkoop
aktieprijs

Professionele
kruiwagen met

kunststof bak,
kleur groen, gelakt

onderstel.
Met extra steun.
Normale prijs 99,75

Welkoop aktieprijs

DROOGMOLEN
Laat de was maar
lekker waaien, met 50 m
drooglijn. Normale prijs 69,
Welkoop
aktieprijs

Krijgt u ook weer de kriebels als het zonnetje doorbreekt
in het voorjaar? Aan de slag dan maar! En het eerste karwei dat geklaard

moet worden is een goede bewerking van de grond.
Dat betekent spitten, bemesten, kortom uw tuin klaar maken voor het

grote werk. Welkoop heeft alles wat u daarvoor nodig heeft.
Van spa tot kruiwagen. En van siertuinkompost tot gedroogde koemest-

korrels. Kom snel naar Welkoop en profiteer van onze
gevarieerde aanbiedingen.

KOMECO GEDROOGDE
KOEMESTKORRELS, 25 LITER

5495
TU1N-
HANDSCHOENEN

Met tuinhandschoenen aan werkt u
veiliger, vervaardigd
van soepel splitleer.
Normale prijs 3,70

Welkoop aktieprijs

Gedroogde koemestkorrels zijn organisch en
millieuvriendelijk en goed voor de gezonde
groei. Normale prijs 21,35 Welkoop aktieprijs 1750

IVOSTA SIERTUIN-
KOMPOST; so LITER

Siertuinkompost is
een bodemver-
beteraar en mest-
stof in één.
Reukloos en ge-
makkelijk strooi-
baar. Normale prijs
11,95

Welkoop Q95
aktieprijs ̂ / 9

KOMECO
KC MESTPOEDER,

25 LITER
Zeer snel opneembare,
gedroogde organische
mest en alle nood-
zakelijke voedingsstof-
fen zitten
erin.

Normale prijs 15,70
Welkoop aktieprijs

Een fijne alumi-
nium tuinkas
voor de wat
kleinere tuin.
Kompleet met
glas, goten en één ventilatieraam.
Geen onderhoud en maar liefst 10
jaar garantie. Met ruimtebe-^
sparende schuifdeur.
Afm.: 1,91 x 2,54 x
2,07 cm. Normale
prijs 1.095,-
Welkoop aktieprijs 899'
BACOTUINKAS BG812
Een komplete, snel en eenvoudig te
monteren tuinkas. Uitgevoerd met
2 ventilatieramen eni^-uvreraam.
Ideaal voor de liefhebber van het

kweken van
tuin- en
kamer-
planten,
groenten,
kruiden

enz. Afm.:
'3 ,79x2,53x2,05 cm.

Normale prijs
2.095,-Welkoop
aktieprijs 1665r

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

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

Aanbiedingen geldig t/m 12 maart 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

m

AKC! 1*5

ZONDAG 27 FEBRUARI

P.P.M. SHOW BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf / 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32. 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

A. Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Tijd van Maaien nadert
Laat nu uw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren
wordt gehaald en gebracht.

TELEFOON

Vorden 057521261

Woensdag 2 maart a.s. hopen
wij onze winkel

ii

ii
in exclusief

Houtsnijwerk
en Kunstnijverheid

Feestelijk te openen.

Wij zouden het prettig vinden
U te mogen begroeten alsme-
de onze winkel te bezichtigen
vanaf 16.00 tot 21.00 uur.

Jan en Tiny
Notten
Ruurloseweg 45 - Tel. 05753-2616
7255 DG Hengelo Gld.

Tot 31 maart 1983:

Dieuwke Winsemius

GEDEELDE VREUGD

Een waardevol bezit deze
nieuwe Omnibus met drie
meeslepende familieromans:

HondurJihiisrrnl kmnrn
Geef ie hun. Nn-nin

Totaal 448 blz , gebonden met een
mooi kleurenomslag
Normale prijs ƒ 29,90

NU SLECHTS / 14,90
Uw voordeel ƒ 15,-

Bij de boekhandel bent u goed
Raadhuisstraat 22, Vorden.

Telefoon 3100

SPECIALE AANBIEDING:
VRIJDAG EN ZATERDAG

HERENSPENCER ACRYL
gerstekorrel
in de nieuwe kleuren nu van 29,50 voor

Modecentrum

25-

Ruurlo

Kweek nu zelf champignons
Ja dat kan nu d.m.v. een z.g. doe het zelf kist. Binnen 1
week kunt u al oogsten in totaal 4 kg verse champignons
in 5 weken tijd.
Met duidelijke gebruiksaanwijzing, voor slechts f 19,-.

Bestellen bij:
H.J. Bargeman
Hoetinkhof 37
Tel. 3282 na 16.30 uur.

Deze week bij aankoop van spel of puzzel

DOVGH f l O,— een puzzel van Nils-Holgers-

son ter waarde van f 4,95 GRATIS

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15, tel. 3566
Ruurloseweg 91, tel. 6658

Administratiekantoor Schroer
verzorgt uw aangifte

INKOMSTENBELASTING
Ruurlo, Esweg 20, tel. 2289.

Ma, wo, do, 19.00-20.00 uur. Vrij. 13.00-17.00
uur. Za. 8.00-10.00 uur.

of na telefonische afspraak.

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



Frisdrank,
literfles, sinas, cola of drink

Pandin de Lussaudière, ,n nn
'n rode Franse wijn, fles 0,7 liter 4voor IU,UU

Karaat halvarine,
kuip 500 gram

Gelderse rookworst,
±225 gram

Rode kool of rode bletjes, on
5/4 POt

Erwtensoep,
betergevuld, heel blik, Vrij Produkt

Hazelnootpasta,
pot 400 gram

instant cacao,
extra grote bus, 800 gram

Verkrijgbaar in onze f.halen met eer
Prijs geldig van 23 t/m 26 februari a s

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling
Prijzen geldig tot en met 26 februari a s

Allesreiniger,
flacon 930 ml., Vrij Produkt

Stoffer en blikStick up
luchtverfrisser,
2 stuks Pledge meubelspray,

bus 265 ml.
Huishoud-
handschoenen,
medium of large

Enka sponsdoekjes,
3 stuksEnka huishoudzeem 199
Sinkal w.c.-blokChlf-0-net, t bekende nn

duizend dingendoekje, 5 stuks
Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt Multyhuishoudspons 79
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DERDE BLAD
Donderdag 24 februari

44e jaargang nr 50

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Silvain van Venrooy uit Heesch
wintKNMVjeugdtrial
Zo'n 40 leden van de Vordense motorclub "De Graafschapryders" zorg-
den er zondag voor dat de jeugdtrial meetellend voor het kampioen-
schap van Nederland, volgens planning kon verlopen.
Het parcours dat was uitgezet op het militair oefenterrein moest door de
deelnemers 4 keer worden afgelegd. In totaal waren er 10 non-stops in-
gelast.
Er werd heel wat behendigheid van
rijder en machine gevergd. De deelne-
mers waren afkomstig uit alle delen
van Nederland.

Er was ook nog een primeur. Het was
namelijk voor de eerste keer dat ook
de zijspannen aan start verschenen.

Deze coureurs streden voor de
KNMV cup. De wedstrijd werd geleid
door de heer Aaldering uit Toldijk,
terwijl Jan Rouwenhorst en mevrouw
Toos Pardijs ervoor zorgden dat de
strafpunten in de "rekenkamer" wer-
den bijgehouden. In totaal namen
67 coureurs aan deze trial deel.

De uitslagen waren als volgt: Klasse A:
1. Silvain van Venrooy, Heesch 35
strafpunten; 2. Stephan van Dam,
Eerde 51; 3. Mauricc van Dam, Eerde
51; 4. Peter Verheyen, Prinsenbeek
56; 5. Patrick van Goorberg, Brede 58
strafpunten.

Klasse B: l . Marco Reit, Rijsbergen 22
strafpunten; 2. Rene Opstals, Baarle
25; 3. Hein van Abbeelen, Tilburg 26;
4. Paul Verheyen, Prinsenbeek 31; 5.
Michel van Tilburg, Heesch 31 straf-
punten.
Klasse C: 1. Alex van de Broek, Zun-
dert 47 strafpunten; 2. Mark Crooy-
mans, Oudenbosch 65; 3. Wilfred van
Veelen, Geldrop 74; 4. Jürgen v.d.
Goorberg, Breda 87; 5. Rudi Don uit
Vlaardingen 103 strafpunten.
Klasse D: 1. Vincent v.d. Zanden,
Heugen 13 strafpunten; 2. Fred Wou-
cla, Krommenie 36; 3. Benjamin
Vroom, Goor 59; 4. Guido Freriks,
Zelhem 63; 5. Mario ter Haaf, Am-
sterdam 101 strafpunten.
/ijspamien: 1. Frans van Duuren en
Peter van Duuren, Breda 46 strafpun-
ten; 2. Geert Bezems en Hans van
Duuren, Breda 49; 3. Jan Wouda en R.
Holkamp, Krommenie 65; 4. Chris
Wouda en Mark Bresser, Krommenie
68; 5. Con Remie en R. Santbergen,
Etten-Leur 69 strafpunten.

Zwemmen
Afgelopen zaterdag heeft Vorden '64
in Groenlo meegedaan aan een
zwemvierkamp voor niet startvergun-
ninghouders. De organisatie was in
handen van Zwemvereniging Groen-
lo. Deelnemende clubs Livo; Natana;
Groenlo en Vorden. Liesbeth Brink-
horst behaalde een zilveren medaille
op de 25 meter schoolslag meisjes on-
der de 8 jaar. Haar tijd bedroeg 27 se-
conden. De deelnemende verenigin-
gen ontvingen een fraai herinnerings-
bord.

Winst voor Velocitas
Het eerste team van Velocitas kwam
voor de competitie tweemaal achter-
een in aktie. In Gorssel werd met 6-1
gewonnen van Gorssel II. Voor de
rust nam Vorden een 0-1 voorsprong
door een doelpunt van Appie Wen-
t ink .
Dezelfde speler scoorde direct na rust
het tweede doelpunt waarna Richard
Bargeman voor 0-3 zorgde. Dit bete-
kende tevens de 100e competitietref-
fer sinds de oprichting van Velocitas.

In de thuiswedstrijd tegen de Zes-
sprong kwam Velocitas tot goed spel.
Binnen een paar minuten was het 2-0,
eerst door een doelpunt van Appie
Wentink, waarna één der verdedigers
van Zessprong in eigen doel schoot.
Freddy Bos en Gerrit Stokkink zorg-
den voor een 4-0 ruststand. Appie
Wentink 2x en Richard Bargeman 2x
zorgden er uiteindelijk voor dat Velo-
citas met 8-1 aan het langste eind trok,
waardoor de tweede plaats op de ran-
glijst behouden bleef.
Velocitas II verloor met 10-1 van kop-
loper PTT uit Deventer.

Programma maandag 28 februari: Ve-
locitas l - Gorssel 1; Velocitas II -
Gorssel II; Strameco (dames) - Zavo-
do.

Huldiging F.N.V. leden
Vrijdagavond werden tijdens de jaar-
lijkse feestavond van de Voedings-
bond F.N.V. afdeling Vorden een aan-
tal leden gehuldigd vanwege hun zil-
veren lidmaatschap. Dit waren: J.

Doornink, H.B. Zweverink, D.J.
Harmsen, G. Hellewegen, H.A. Wo-
pereis, J. Bargeman, A. Nijenhuis, H.
Harmsen, B. Korenblek, J. Steenbre-
ker, V.H.A. Eykelkamp.

De heren G.W. Nijenhuis en H. Mars-
man waren door omstandigheden af-

wezig. Allen ontvingen uit handen
van distiktsbestuurder A. Kruis het
zilveren bondsinsigne. Van de afde-
ling ontvingen zij een geschenkenbon
en kregen de dames bloemen aange-
boden. De avond werd verder ver-
zorgd door "den Noaber" uit Zieu-
went.

verplaatst naar het eind van dit jaar.
Wel wordt in de maand maart nog een
stuk opgevoerd voor Kranenburgs Be-
lang. De jaarvergadering werd beslo-

Antennesysteem
De heer C. Chr. Voerman (CDA) in-
formeerde of de gemeente Vorden
voornemens is om over te gaan op het
kabelsysteem en wat de kosten bedra-
gen. Wethouder J.F. Geerken (CDA)
deelde hierop mede dat het college
eerst het rapport wil afwachten van de
Gamog. "Eerst dan zullen we voor-
lichting geven aan de bevolking", al-
dus Geerken. é

G
De Vordense zaalvoetbalvereniging "Velocitas" is momenteel druk bezig Jaarvergadering G.M.V.L.
met de voorbereidingen van het straten zaalvoetbaltoernooi dat vanaf
maandag 28 februari gedurende een vyftal maandagavonden in de sporthal
't Jebbink zal worden gehouden.

In totaal nemen twaalf teams aan het
toernooi deel. De ploegen zijn onder-
verdeeld in twee poules van zes. Er
wordt een halve competitie gespeeld,
waarna de nummers l en 2 van elke
poule kruisfinales tegen elkaar zullen
spelen.
Deelnemende ploegen in poule A
zijn: Dorpsstraat/Ruurloseweg; Kra-
nenburg-Oost; de Boonk 1; Brinker-
hof; Overweg en de Boonk 2.
In poule B komen ui t : Hoetinkhof; In-

sulindelaan; Molenplan; Wiersse-
broekweg; Berend van Hackfortweg
en de Kranenburg/Eikenlaan.
Voor maandag 28 februari staan de
volgende wedstrijden op het program-
ma: Dorpsstraat-Kranenburg Oost;
De Boonk l - Brinkerhof; Overweg-
De Boonk 2; De Boonk l - Dorps-
straat; Kranenburg Oost-Brinkerhof;
Dorpsstraat-Overweg; De Boonk 2 -
Kranenburg Oost; Overweg-de Boonk
1; De Boonk 2 - Brinkerhof.

Slipjacht uitgesteld
Het zit de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" bij de organisatie van de
slipjacht niet mee. Werd in eerste in-
stantie de slipjacht op zaterdag l fe-
bruari afgelast, ook afgelopen zater-
dag moest de jacht vanwege de ge-
steldheid van de terreinen tot een na-
der te bepalen datum worden uitge-
steld.

Uitslagen B.V. Flash
Gezelligheidscompetitie.
B.V. Flash Vorden 2 - P luumke 1.
Alhoewel aangemoedigd door meer-
dere supporters is Flash Vorden 2 vol-
ledig ten onder gegaan, tegen het zo-
wel technisch als tactisch zeer sterke
team van Pluumke uit Winterswijk.
Evenals in de uitwedstri jd werden al le
part i jen verloren. Sommige met be-
duidende cijfers, andere met een
enigszins dragel i jk resul taat . Een
kle in l ich tpunt je was de dames dub-
bel. Fie Grauwelman en Lies Stein-
tjes. P luumke moest dr ie games spe-
len om de overwinning h ier in de
wacht ie s lepen. E indu i t s l ag Flash
Vorden 2 - Pluumke 1: 0-8.

Eerst komende thuiswedstrijden:
Dinsdag l maart : Flash Vorden l -
Doet inchem 7: Flash Vorden 3 - Di-
dam 1.

Opperwachtmeester
Gabriel bij WD dames
"De vrouw in de VVD" afdeling Vor-
den had dezer dagen opperwacht-
meester M.H.M. Gabriel op bezoek.
Deze hield een inleiding over het on-
derwerp "Vandalisme". Volgens de
heer Gabriel valt dit vandalisme op
het platteland nog wel mee, mede

doordat het verenigingsleven hier in-
tensiever is dan in bijvoorbeeld de
grote steden. Vervolgens vertelde de
heer Gabriel over het poli t iewerk in
zijn algemeenheid, waarbij hij vele
vragen te beantwoorden kreeg.

Programma v.v. Vorden
Zaterdag 26 februari:
Zelhem Ao - Vorden Ao; Almen Al -
Vorden A l ; Vorden B I - Wilh. SSS
B l ; Vorden B2 - AZC B2; Vorden Cl -
(iazelle C l ; Vorden C2 vrij; Vorden
C3 - Eelcle C2.

Zondag 27 februari:
Vios B - Vorden; Vorden 2 - Kotten ;;
Vorden 4 - Erica 4; EGVV l - Vorden
3; Vorden 5 - Socii 3; Vorden 6 - Ruur-
lo 7; Oeken 6 - Vorden 7; Concordia
W. 7 - Vorden 8.

Gymnastiek vereniging
Sparta
De jaarvergadering van de gym.ver.
Sparta werd maandag 14 f eb rua r i ge-
houden in hotel Bloemendaal.
Na de opening werden notulen en
jaarverslag goedgekeurd. Het f i n a n -
ciële gedeelte werd besproken, de
boeken werden door de dames van de
kascommissie in orde bevonden.
Toch is het nodig om een cont r ibu t ie
verhoging, ingaande l a p r i l door te
voeren. Dit werd goed gekeurd door
uit te leggen waarom dit nodig is. Met
ingang van september heeft de gym
ver. Mevr. F. Roelofs als nieuwe lei-
ding bij haar vereniging. A k t i v i t e i t e n
en data voor het nieuwe jaar werden
doorgenomen. Voorzitter Wempe be-
dankte aan het eind van de vergdering
de leden voor hun komst en wenste de
dames wel thuis .

In hotel Bakker hield afgelopen maan-
dag de afdeling Vorden van de Gel-
dersche^katschappij van Landbouw
haar jaa^rergadering. Deze jaarverga-
dering richtte zich al enigszins op het
100 jarig bestaan van de afdeling. De
afdeling Vorden is opgericht op 13 au-
gustus 1883. Het bestuur is al geruime
tijd bezig met het treffen van voorbe-
reidingen voor herdenking van dit
100-jarig bestaan.
Gereserveerd voorde festiviteiten zijn
de data 20, 21, 22 en 26 oktober a.s.
Onder de titel "Allemachtig 83" zal
o.m. op genoemde data een grootse
revue worden gebracht. Door een 25-
tal mutaties steeg het ledental van de
afdeling van 235 tot 240 leden. Bij de
bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden H. Rouwenhorst en R.G.
Mennink herkozen.
De jaarverslagen van secretaris en
penningmeester werden onverander
goedgekeurd. De penningmeester
kon het jaar 1982 arsluiten met een ba-
tig saldo. Het Vordens Veefonds had
een nadelig saldo. Dit ontstond omre-
den over de eerste helft van 1982 -
door de goeie resultaten van 1981 -
geen premie was geind. Ir. H.J. Wul-
link, hoofd van de afdeling Voorlich-
ting heild na afloop van de vergade-
ring een causerie over de Sociaal Eco-
nomische Voorlichting (S.E.V.)
De S.E.V. kan de leden op een groot
aantal gebieden adviseren. O.m. bij
bedrijfsopvolging en overname, Be-
stemmingsplannen en bouwvergun-
ningen, Hinderwet, Pacht- or fiscale
zaken, E Rfrech lelijke zaken enz.
Over deze 100-jaar jong vereniging -
die in Vorden in de agrarische wereld
een grote plaats inneemt - komen we
binnenkort uitgebreid terug.

Jaarvergadering Krato
De toneelvereniging Krato hield in
zaal Schoenaker haarjaarvergadering.
Secretaris en penningmeester kregen
waardering voor hun verslag. De pen-
ningmeester kon een batig saldo mel-
den.
Bij de bes tuursverkiez ing werd Joke
W u l l i n k benoemd als secretaresse als
opvolgster van Ap van der Meij. Deze
laatste werd waarderend toegespro-
ken door de voorzitter en mocht een
kadeaubon in ontvangst nemen. Kra-
to bied thans de gelegenheid toe te
treden als donateurs van de vereni-
ging.
De jaarl i jkse ui tvoer ing zal worden

Raad Vorden verheugd dat
rekreatieschap in stand
blijft A
De raad van Vorden toorï^ zich dins-
dagavond verheugd dat hc* rekreatie-
schap "De Graarschap" in stand blijft .
De heer C. Chr. Voerman (CDA):
"Mijn mening is dat Vorden een aktief
rekreatiebeleid moet voeren. Samen
met onder andere de standsorganisa-
tie en de VW. Ik hoop dat er in de toe-
komst "meer" uit het schap komt.
WD-er E. Brandenbarg was blij dat
de kosten voor de gemeente Vorden
nu 2500 gulden minder gaan bedra-
gen.
Burgemeester Mr. Vunderink waar-
schuwde de raad niet te optimistisch
te zijn. "Aan de goeie bedoelingen van
het schap zal het niet liggen, ik denk
meer aan de financiën. We moeten
ons geen illusies maken dat er met
minder geld meer gedaan kan wor-
den, hoewel we er hard voor zullen
werken", aldus de heer Vunderink.

Bezuinigingsoperatie
Burgemeester Vunderink deelde op
vragen van de heer J. Bosch (P.v.d.A.)
mede dat de drie collegeleden zich
volgende week dinsdag zullen gaan
beraden op welke wijze zij elk l . V ' n
kunnen gaan bezuinigen op het beïn-
vloedbare gedeelte van de begroting.
Dan zal nog een tweede ronde volgen,
waarna het college haar voorstellen in
apri l in de commissie zal brengen. De
raad kan dan in mei de voorstellen
verwachten.
De heer Bosch stelde deze avond nog
eens een brief aan de orde die met be-
trekking tot investeringsvoorstellen
t.b.v. dorpscentrum in augustus 1982
aan het college had geschreven, "Deze
brief" werd zeer snel in december j.1.
reeds behandeld"! Het college zou
vervolgens kontakt opnemen met het
bes tuur van het dorpscentrum. Na
wat aarzelingen garhet college toe tot
op heden in gebreke te zijn gebleven.
Burgemeester Vunde r ink beloofde
spoedig tot akt ie over te zullen gaan.

Nog een plek voor
toekomstige
woonwagenbewoners
De heer A. Ploeger (P.v.d.A.) sprak er
zijn teleurstelling over uit dat het col-
lege op de begrotingswijziging 6500
gulden heeft ui tgetrokken, om dit ver-

volgens in een besloten vergadering te
gaan behandelen. "Dit dient in het
openbaar te gebeuren", zo zei Ploeger.
De opvatting van de heer Ploeger
werd zowel gesteund door de WD en
het CDA. Burgemeester Vunderink
legde uit dat het niet in de bedoeling
van B & W heeft gelegen deze kwestie
buiten de openbaarheid te houden.
"Dan wil ik toch even opmerken dat
de voorzitter van de commissie (com-
missie financiën) dit wel als zodanig
aan ons heeft verteld", zo reageerde
Ploeger verontwaardigd.
De 6500 gulden waarover werd ge-
sproken is het bedrag dat nodig is om
de woonwagen van de heer de Vries
op het (noodwoonwagenkamp) van
elektriciteit te voorzien.
Burg. Vunderink: "Momenteel vindt
de elektriciteitsvoorziening plaats

vanaf een lantaarnpaal naar het woon-
wagenkamp aan de Hamelandseweg.
De PGEM kan deze noodoplossing
niet langer accepteren. We konden
twee dingen doen opsnijden of een
voorziening treffen vanaf de kabel aan
de Ruurloseweg. Voor dit laatste heb-
ben we gekozen", aldus de heer Vun-
derink.
De heer Ploeger informeerde hoe het
zit met het toekomstige woonwagen-
kamp. Burgemeester Vunderink deel-
de hierop mede dat er een lokatie was
gevonden bij de Overweg. Hierop zijn
veel bezwaren binnengekomen. "Er
rezen financiële problemen, wie be-
taalt de schadeclaim etc. Momenteel
zijn alle gegevens aan het evalueren
en wij hopen binnenkort als college
een konklusie te kunnen trekken", al-
dus Bure. Vunderink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Wi'j wolFn d'r margen 's uut , i'j heb zeker wel tied umme met te
gaon, zo druk bu'j now toch neet um dizzen tied van 't jaor".
Riek Elzegoor zei dit op un meniere waorop euren man Hermanus,
maor in 't dagelukse leaven gewoon Harm, eigenluk allene maor jao
kon zeggen.
Zonder d'r now drek antwoord op te geven leet Harm zich an taofel
op 'n stoel zakk'n en begon zien botterham, die hee elke margen bi'j
de koffie nuttuggen, nao binnen te warken.
"Waor wo'j dan nao too?"
"Now, ik gleuve dat de vrouwluu nao Arem wilt en an is 't makkeluk-
ker umme met 'n auto te gaon as met de bus en haos nog goedkoper
ok". "'k Zal 't vandage wel 's bekiek'n of't met 't wark u u t k u m p um-
me met te gaon".
Harm wis veur zich eiges al wel dat hee 't t'r toch neet arzol brengen
zolange was e al wel etrouwd. Stom ok eigenluk van um dat e d'r bi'j
de vrouw nooit harder op anedrongen had um eur ri'jbewies te
haal'n, now kon hee altied zeirmetdrapsen at ze d'r uut woll'n. Hee
mos t'r toch maor 's weer oaver beginnen en zien dat hee eur zo wied
kreeg dat ze ri'jlessen nom. De oldste deerne wol d'r ok met begin-
nen, die was net zeuventiene, as die 't pepierken in de tesse had zol ze
onderhand 't nös ok wel uutvliegen, dat we'j wel met dat jonge grei te-
geswoordug.
Harm warken d'r wieter 'n heel'n dag nao too dat hee 'n volgenden
met de vrouwluu met kon gaon. Zo leet e dinsdagsmargens met un
gerös harte de boel achter, hee had allles goed in de riege en at e d'r
met melkenstied weer was zol d'r neet volle mis könner. gaon.
In de stad hadd'n ze al tameluk gauw un plaatse veur 'n auto evonn'n,
al mos wel elke twee uur de parkeermeter bi'jevuld wodd'n. Maor dat
was neet zo'n bezwaor volgens Riek, Harm wol toch wel 's loop'n.
"Lao'w eers maor gaon koffie drinken", stell'n Harm veur, dat kott'n
de tied dee hee in de stad deur mos brengen al aardug. Daor waarn de
vrouwluu natuur luk wel veur te vinnen. Gebak wodd'n d'r ok bi'j ge-
bruukt , enen dag mog i'j de weagschaole jao wel vegetl'n.
"Goedkoop is 't hier now neet", von Harm naodat de ober unnegen-
tien gulden had laot'n betaaln.
De drie vrouwluu gingen samen op pad en sprokken met Harm un
tied af dat zee weer bi'j 'n auto zoll'n wean. Ze weezen um un winkel
waor e hobbyspullen kon vinnen, dan was e ellen zuute verondr-
stell'n ze. Maor Harm was al heel gauw uu tckekken op 'n pröttel die
ze te koop hadd'n, hee koch zich un krante en ging in 'n auto zitten
leazen, de meter mos onderhand toch zo weer bi'jevuld wodd'n.
Too de parkeermeter veur de tweede keer uuteloop'n en Harm zo
kold as un bot was kwam een van de deern bi'j um. Hee zol maor ef-
fen metgaon, zee hadd'n nog neet slagen können, hee kon zich dan
metene warmen. En warm wodd'n deed Harm wel, al was 't ok van \
genaölte van de vrouwluu. Bokse uut , bokse an (want daor waarn ze
nao an 't zuuken) was 't.
Wat 'n enen mooi von, keurn 'n ander helemaols af. Dan waarn de
piepen te kot of't kruus te nauw, de boord te wied of de kleure iets te
lech. Harm baal'n d'r al gauw van.
"Ze maakt de boksens völs te nauw tegeswoordug", von Riek. "Z.e'k
maor dat ow dochter de konte te d ikke hef, dan bu'j d'r kotter bi'j",
was Harm zien verhelderende mening.
't Ende van 't liedjen was dat ze zonder klerazie weer op 'n auto an
gingen. Riek rammelen van de honger zoat ze zei en daorumme
wodd'n nog iets enuttugd veur ze weer op huus angingen.
"A'k 't mien goed bekieke bu'w d'r vandage allene maor op uut uw
geld op te maak'n", protesteern Harm nog. Maor de vrouwluu kregen
wel eur zin, zoas wel vker bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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ALLES MOET WEG

met toestemming van K.v.K

Hieronder enkele voorbeelden

Rundieren bankstel
3-1-1.3=490;-

Eiken bankstel
bloemstofl99O;- ..

Rundieren bankstel
3-1-1 4.990^- .

Rundieren bankstel i QQn _
3-2-1,34907- •• WvWa"

1 fiQO

1.190,-
2-3 zits V 190 -
dralonstof-2v39O^ • • • %J^Jjr

3-2-1 zits i 7Qfl _
dralonstof3A9Gr- ^m t V^/j~

2-3 zits bankstel QQfl —
zware stof tS9Or- Cr V^/^™

2 QQO• ^^^f ^^^r ^^^J Mm

Zwaar eiken bankstel f QQO _
3-2 zits.4^90,- l «^^\Jf "

Modern eiken bankstel o jan _
tweedstof 3^99Or̂  •• • ̂ T %^ \J j

Complete eethoek i i qr\ __
met massief eiken stoelen lr79O;- •• l ^J\Jj

1.
Zwaar leren klassiek bankstel o

1.290,-
Draion bankstel -i i QQ _

1.:

Klassiek bankstel
met wollen mohaiL2,99Or^ ..

6.49O,-

Modern bankstel
zware stof 2.49O,- .

2.290,-

Eiken toogkast
1.890,- ..

Klassiek bankstel
mohair stof, interieur zitting 4^290 -̂ ..

Leren draaifauteuils
laser-..

2

Bejaarden fauteuils
interieurkussens£95;- ..

2-3 zits e^en leer
.2.4907- 1

mohairJ.89O,-

Zwaar eiken bankstel
leren bekleding, interieur kussens.5^49Or-

Bankstel
bloemstof-3.490,- ..

Eiken stollen wand
3.250,- ..

1

3
1
1

Moderne stollen wand
1890;- '..

Moderne stollen wand
.2.190,- 1

Eiken slaapkamer
1.790,-

Licht eiken slaapkamer
-3,790,-

Eiken slaapkamer
+ linnenkast 3,990,- .

Slaapkamer
wit a.790,- ..

1
2
1

2 zits bankje
leerJLS90,-

990,
990,
298,
690,
190,
990,
990,
990,
990,
190,
990,
590,
290,
290,
990,

Onze garantieverplichtingen vallen na 1 april onder ons nieuw filiaal Twello, telf. 05712-3515

RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2896
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