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Modehuis Lammers showde mooie draagbare mode

Commissie Sport &
Cultuur tot college:
"Betracht spoed met
vinden woonwagenkamp"
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Sport & Cultuur werd een beroep gedaan op het college om spoed te betrachten met het vinden van een plek voor
een woonwagenkamp. Volgens de heer
A.J. Stoltenborg behoeft dit niet zoveel
problemen te geven. "De uitbreiding van
de sportzaal kon ook snel", zo sprak hij.
Wethouder J.F. Geerken hoopte eveneens
dat spoedig een geschikte plaats gevonden
zou worden. "Anders vrees ik dat G.S. hier
in Vorden wel een plaats zal aanwijzen".
Op vragen van de heer Stoltenborg deelde
wethouder Geerken mede dat het college
momenteel werkt aan een voorstel met betrekking tot een akkomodatie voorde rij vereniging. Binnenkort zal de wethouder een
gesprek hebben met de ouders van de kinderen die gebruik maken van de wielercrossbaan. Onder meer van belang voor
het onderhoud en toezicht. De wethouder
beloofde de commissie dat er zo spoedig
mogelijk een nota zal komen betreffende
het onderhoud van de speeltuin.
De werkzaamheden met betrekking van de
welzijnsplanning in Vorden zijn goed in
bewegint, aldus kreeg de heer Stoltenborg
desgevraagd te horen.

Modehuis Lammers heeft in samenwerking met Wullink schoenen en optiek Siemerink vrijdag een nieuwe voorjaars- en zomermode getoond
tijdens een vietal shows in zaal Bakker in Vorden. In de zaal, die was opgefleurd met mooie bloemstukken van bloemsierkunst Dükerman,

stonden lang rekken met kleding in hoofdzakelijk de maten 42 tot en met 57. Modehuis Lammers is expert in grote maten. De mannequins
showden maat 42,44 en 46/48 onder leiding van ladyspeaker Mevrouw Ardesch. Na afloop konen de gasten meteen passen en eventueel kopen.

De nieuwe kleuren zijn turquoise-groen in
combinatie met blauw, terwijl marine-wit
ook dit seizoen weer actueel is. Wat de lijnen betreft is volgens mevr. Ardesch veel
mogelijk: nauw, wijd en supenvijd.
VOor het merendeel werden japonnen en
pakjes geshowd, opgesierd met een corsage, want een modedetail is, dat er erg veel
aandacht aan de accesoires wordt besteed.
Gebreide pakjes zijn nog steeds modersn.

Commissie financiën:
bezwaren tegen
tariefsverhoging storten
huisvuil te Lochem
De commissie Financiën te Vorden heeft
dinsdagavond ernstig bezwaar geuit tegen
het voornemen van de gemeente Lochem
om de tarieven voor het storten van huisvuil met circa 33 procent te verhogen.
(Zoals gekend stort Vorden het huisvuil in
Lochem). De heer W.A. Kok vroeg zich af
of tegen zo'n voorstel alleen maarja gezegd
moet worden. "Mag dat maar allemaal?".
Wethouder H.A. Bogchelman antwoorde
hierop dat de gemeente Vorden ernstig
heeft geprotesteerd. "Lochem is niet be-

> ry'

katoen metpplyester.
De mann^^ps droegen steeds bijpassende schoen^ffn tassen van Wullink, waarbij opviel dat de prijzen van de open
schoentjes en de enveloppe-tasjes niet
hoog waren. Nieuw in de schoenmode zijn
de queenvy^cjes of dunne naaldhakken.
Optiek SiJ^P"ink toonde de neuwe brilmonturen, die steeds prima op de geschowde modellen waren afgestemd.

reid haar standpunt te herzien. Voor is is er
geen alternatief. Lochem kan zeggen, dan
stort je maar niet. Dan staje toch mooi voor
het blok", aldus Bogchelman. De heer R.J.
Overbeeke merkte op: "Misschien zitten
we hier de tekorten van Lochem wel te subsidieren. Je bent hier gewoon aan de willekeur overgeleverd. De heer B. van Tilburg:
"Als we niet willen of kunnen betalen dan
moet G.S. maar zeggen waar we met ons
huisvuil naar toe moeten. Ik zou niet zondermeer betalen. Laten we eerst maar eens
zien wel dreigement Lochem gaat uiten.
Wethouder Bogchelman: "Het wachten is
op een regionale stortplaats". De commissie tekende dus bezwaar aan en was ervan
overtuigd dat één en ander konsekwenties
kan hebben voor de reinigingsrechten van
volgend jaar.
De commissie Financiën hield zich deze

avond vervolgens een poos bezig met het
beschikbaar stellen van kredieten voor de
kosten van het opmaken c.q wijzigen van
enkele bestemmingsplannen. De heer
W.A. Kok vroeg zich af of er voldoende
kontrole is op de nota's van degene die de
bestemmingsplannen maakt. Volgens wethouder H.A. Bogchelman z\jn stedebouwkundigen in dit verband moeilijk
kontroleerbaar. "Er moet een wederzijdse
vertrouwensbasis bestaan". Het is wel zo
dat van te voren bepaalde prijsopgaven
worden gedaan. Komen er bezwaarschriften op de bestemmingsplannen dan is kontrole erg moeilijk", aldus de wethouder.
De heer B. van Tilburg bepleitte een kontrole op de tijdschrijving. "Met een zekere
flexibiliteit moet dat kunnen", aldus van
Tilburg.

iremeentemeuws
J~^i

N

Modehuis Lammers heeft kleding voor elke beurs. Want naast de duurdere merken,
toonden de mannequins ook zeer eenvoudige tricot jurkjes en combinatie-mode
met blouses, rokken en mouwloze vesten.
Enkele blazers, een paar met een ingeweven streef]emotief, werden op rokken en
op jurken getoond. Bij de mantels werd een
mooie jas van imitatie suède gezien en
voorts regenjassen voor het merendeel van

A

8.00- 1 2. 30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 1 1.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 1 1.00 tot 12.00 uur.

weg 6 te Vorden, voor het vergroten van de
woning aldaar.

1. publicaties ingevolge de Wet Arob; verleende bouwvergunningen.
2. Ter inzage legging Nieuwsbrief van de
Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid.
3. Verleende vergunning voor een collecte.
4. Raadsvergadering d.d. 30 maart 1982
5. Vergadering van de Gewestraad voor het
Gewest Midden IJssel d.d. 31 maart 1982.

Ter inzage legging nieuwsbrief van de Stuur-

Publicaties ingevolge de Wet Arob; verleende bouwvergunningen.

De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen beluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende beschikking heeft genomen. Hieronder vallen ook de door het gemeentebestuur verleende bouwvergunningen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van bezwaar is aan een aantel regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden ingediend.
Verleende bouwvergunningen

l. aan de heer T.G.J. Schotsman, Joostink-

Verleende vergunning voor een collecte

deputeerde Staten van Gelderland inzake
ontwerp-bijstelling
Provinciaal
Woonwagenplan.
- Wijziging garantie geldlening in verband
met de opheffing van de Stichting Achterhoek, gevestigd te Ruurlo.
- Verkeerstudie, onderdeel voorzieningen
in de woonwijken. Hiervoor verwijzen wij
u naar Contact van donderdag 18 maart
j.l., waarin een uitgebreide toelichting op
dit punt is gegeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een collectevergunning afgegeven aan Sakor, voor de periode 29 maart tot
en met 3 april 1982.

Vergadering Gewestraaad voor het gewest
Midden IJssel d.d. 31 maart 1982

groep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.

Vanaf heden ligt de nieuwbrief van februari van de bovengenoemde Stuurgroep ter
secretarie, afd. I, ter inzage.

Raadsvergadering d.d. 30 maart 1982

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur
begint en wordt gehouden in het gemeentehuis, komen onder meer de volgende
punten aan de orde.
- Beschikbaar stellen van krediet voor kosten van opmaken c.q. wijzigen van bestemmingsplannen in 1982 voor zover die
niet ten laste van het grondbedrijf komen.
- Verder bouwrijpmaken van gronden in
het bestemmingsplan "Brinkerhof 1973,
nr. 2".
-Verkoop van twee perceeltjes grond in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973, nr.
2"
- Schrijven van 28 december 1981 van Ge-

Ter afsluiting van de gedurenden het herfst
en winterseizoen gehouden cursus voor
het Eenheidsdiploma EHBO van het
Oranje Kruis, deden alle cursisten hiervoor
examen.
^^
Dit werd afgenomen door dolHPde Vries
uit Eefde. Dat de docenten, de heren Minjon en Bongers ook nu weer uitstekend intrueerde en de cursisten hun huiswerk
goed hadden gedaan, moge blijken uit het
feit dat alle cursisten slaagdeoA|
De nieuwe EHBO bezitters(^R zijn: de
dames: Barmentloo-de Groot, Eggink-Maris, Gosselink-Nijendijk, Groot-Obbink
Weustenenk, Martena, v.d. Mey-Berendsen, A. Oltvoort, K. Oltvoort, Overbeek,
Schotman, Sloetjes-Menkveld, ter Huerne
en Voortman.
En de heren: Bunkers, Eggink, Rietman,
Teunissen en Veldkamp.
Allen traden toe als lid van de afd. Vorden.
Het bestuur hoopt dat er voor een eventuele nieuwe cursus in het volgende seizoen
voldoende deelname zal bestaan. Wie dat
van plan is, kan zich hiervoor nu ala bij
voorbaat aanmelden.

GMVL afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de GMVL oroganiseerd zaterdag 27 maart een dansavond
in zaal de Herberg. Muzikale medewerking
wordt verleend door de Blue Danios. Vrijdag 21 mei staat het gezamenlijke uitstapje
met de ABTB en CBTB op het programma.

Pretty markt

•

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Geslaagden EHBO

De vordense Zwem- en Poloclub houdt op
zaterdag 17 juli weer haar traditionele Pretty-makt. Een markt waar voor elk wat wils
te koop is. De poloclub had de afgelopenmaanden wat problemen met het vinden
van een juiste opslagplaats. Dit is inmiddels allelmaal opgelost zodat er weer opgehaald kan worden.
Nu de voorjaarsschoonmaak weer voor de
deur staat kan men de overbodige spullen
weer aan de zwemclub kwijt, zodat de
markt ter zijner tijd er goed "gevuld" kan
uitzien. De famillie Karmiggelt verzorgt de
ophaaldienst. Wanneer u belt (2407) zorgen zij ervoor dat uw spullen opgehaald
worden.

stroom... Ja, de kerk is letterlijk een
"gegeven" dat bij de tijd wil zijn, niet
tijdloos, maar toch ook soms tegen de
tijd ingaat en zo buiten de tijd staat.
De Kerk spreekt over God, over heil
en onheil. Ver-wijst naar de gestalte
van Jezus. Niemand anders doet het
dan de Kerk. Daarom moeten we,
dunkt me, wat voorzichtiger met haar
omgaan! We dienen tijdig de eeuwigheidswaarde in te zien van de
Boodschap van de Kerk. Ook voor nu.
Voor het te laat is. Komt u daarom
ook a.s. zondag 28 maart vroeg
genoeg om op tijd in de Kerkdienst te
zijn. Daar gaat het dan niet om spelen
met de tijd. Ook niet om woord-spel,
maar om het Woord dat nooit uit de
tijd is, dat in alle tijden wordt gehoord
opdat de Lofzang gaande wordt
gehouden, de hoop bewaard, de moed
gehouden... zelfs in deze tijd van El
Salvador, omdat de Salvator, de
Redder lijdend-redt. Hij redt 't,
mogen we op Pasen opgelicht,
opgelucht vieren. Alle tijd is nu Zijn
Tijd. En zo ook de onze. Als
opdracht.

Passie-dienst van de Raad
van Kerken
De Raad van Kerken Vorden-Kranenburg houdt een Passie-dienst in de
Christus Koning kerk aan Het Jebbink
te Vorden op a.s. zondagavond 28
maart. U bent er zeer welkom. Het is
veel-zeggend dat de Passie-dienst
gehouden kan worden in de genoemde
kerk: De Christus-Koning
kerk.
Christus is de Koning. Toch. Maar
met doorboorde handen en doorspijkerde voeten. Hij heeft aan ons,
om ons, voor ons geleden. Nog altijd
ook met ons. De woorden Passie en
Pasen hebben niets met elkaar te
maken. Maar de inhoud wel. Het één
is er niet zonder het ander. Samen
mogen we één-en-ander horen in de
gezamenlijke
dienst
op
a. s.
zondagavond 28 maart in die kerk aan
het Jebbink.

"Aannemings-avond"
nieuwe lidmaten
Voor de vanouds zo genoemde "aannemings-avond" van de belijdeniscatechisanten, de "aannemelingen",
op dinsdag 30 maart in "de Voorde"
zijn dit jaar ook de ouders
uitgenodigd. En ook eventueel man,
vrouw, vriend vriendin. De openbare
geloofsbelijdenis en de bevestiging tot
lidmaten, leden van Christus' Kerk zal
D.V. in de Hervormde dorpskerk
plaats vinden op de Palmzondag,
volgende week zondag 4 april.

19.00 uur. Ds. J.R. Zylstra, Passiedienst in
de N.H. Kerk.
WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-1329
G. Harbers, Doetinchem, tel. 0834023938.
WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 en zondag 28 maart dr. Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
Zaterdag 27 maart 12.00 uur tot maandag
29 maart 7.00 uur dr. Wegchelaer tevens
avond en nachtdienst.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, Telefoon 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.
TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING DE
GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2345.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK
Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maandag, woensdag en 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. 05752-2129.
ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-2129.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: F.J.A. Wilbrink en
E.I.M. Pijnappel;
Th. C. van Dorsten en M.G. Teger
GEHUWD: F.G. van Zuilekom en E. van
Houte.
OVERLEDEN: G. Sikkens, oud 92 jaar.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

De stukken voor de vergadering van de Gewestraad liggen vanaf heden ter secretarie,
afd. I, ter visie.
Aan de orde komen onder meer de volgende punten:
- Voorschriften en instructies met betrekking tot financiële organisatie in relatie
met integratievoornemens.
- Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs
- Provinciale indeling
- Assistentie bedrijfsarts Oude en Nieuwe
Gasthuis.
- studie schoolarts
- Voorschriften en instructies m.b.t. financiële organisatie.
- Rechtstreekse meldingen (regionale
brandweersamenwerking)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

Bij de tijd...
We kunnen vrij gemakkelijk spelen
met het uur-werk van de klok. Dat is
spelen met uren. De tijd die we zo aan
het uur-werk besteden kun je geen
werk-uren
noemen. Immers, de
wijzers van de klok de komende weckende 27/28 maart een uur vooruit
zetten, daar draaien we de hand niet
voor om. Dat is in no-time gebeurd.
Maar we zijn wel zo wijs te weten, dat
we niet de tijd verzetten. Wees wijzer.
De tijd is ons de baas. De tijd draagt
alle mensen voort op zijn gestage

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.
HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 maart 10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink

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
14.00-14.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 28 maart 10.00 uur Ds. J. Venendaal.

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

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 28 maart 10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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lekkerbekjes
friese koek
van 1.89 voor

Klapper van de week!
__^ Strampelpeter
luiers paars
boven 10 kilo
draaqpak 54 stuks
van 28.95 voor

Amsterdammers

95
19 5

pak 6 stuks
van 1.35 voor

Hollandia
tea crackers
pak van 1.37 voor

Hollandia
luxe matzes
pak van 3.19 voor

Nutricia
chocomel
triopack
va n 2.35 voor

Knorr mix
voor macaroni nassi-bami of
spaghetti
van 1.59 voor

oranje
5-10 kilo
draaqpak 72 stuks
van 28.95 voor

Gracille
damesverband
maxi
pak 20 stuks
van 3.25 voor

Gracille
damesverband
mn

Gracille
inlegkruisjes
pak 30 stuks
van 2.89 voor

19?

Biotex
groen of blauw

Geldig van 25/3 - 27/3

zak 2 kilo
deze week
Tevens bij aankoop van Biotex of
Dobbelman kans op GRA T/S
WAARDEBONNEN t. w. v. f 10.-

Nieuw!
Pizza
tropicana of
mamamia

Export paprika 's
2 stuks
rood of groen
je kunt
er veel meedoen.!

500 gram

1 liter nu

4 smaken
beker 200 gram
voor 0.98
2 bekers slechts

1395

Grünland
smeerkaas
125 gram
4 smaken
van 1.98 voor

Coberco
dagverse volle
yoghurt
pak 1 liter

Forse maat franse

Golden
delicious

Bonduelle
doperwten+ wortelen

Maandag: gekookte
Bietjes

krat 2Qtaurofless.

1 liter

Florijn
citroen
brandewijn

2 kilo

Heineken bier

Coppelstock
jonge jenever

A-kwaliteit
Tomaten

450 gram
met zachte bodem
nu s/echts

zeer fijn
literblik
va n 2.39 voor

Vruchtenkwark

fles van 22.40 voor

pak 500 gram
van 2.98 voor

Dobbelman
blauw

Black & White
whisky

Dinsdag
Bladspinazie

casno wt
800 gram
gratis gesneden

Melkbollen
9 stuks
nu voor

Woensdag

Chocolade
hazelnootcake

Sla
2 kroppen

450 gram
van 3.70 voor

1 kilo

ARKT

Geldig van 25/3 -31/3

VEENENDAAL
SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLO ) • RUSSEN - GROENLO • GOOR • VOKOEN

Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van onze
zoon, Herman Wi/lem

JOSEE WALLERBOSCH

Wij noemen hem

ANDRÉZENTS

MARTIN
Rinus Loman
Willy Loman-Wesselink
7231 RT Wamsveld, 20 maart
1982, Lansinkweg 3.
Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.
Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van onze zoon

en

gaan trouwen op donderdag 1 april 1982
om 11.45 uur in het gemeentehuis te Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg.
Receptie van 15.SOtot 17.00 uur in "De Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.
Toekomstig adres:
Polstraat 58, Didam.

Zondag 28 maart opening van het cross seizoen
met de

Autocross

"l

te Hengelo Gld.
Aparte klasse om het kampioenschap te Hengelo
Gld. voor plaatselijke deelnemers.
Terrein Broekweg, aanvang 13-OOuur.GroeneOK
pijlen volgen.
Organisatie T.T.V. Bekveld onder auspiciën van
St. Auto Sport Oost Nederland.

Zondag 28 maart

FLORISJOHAN
Goof en Berta van de Peijl
21 maart 1982
Goudenregenstraat 47
6921 EG Duiven,

Met droefheid geven wij kennis, dat op 18 maart j.l. van
ons is heengegaan onze geliefde vader en grootvader

GEERT SIKKENS
in de ouderdom van 93 jaar.
Vorden:

A.R. Sikkens
N. Sikkens-Meijer
Albert
Zandvoort: H.G. Sikkens
C.D. Sikkens-Woelinga
Remco
Lelystad: Geert Jan en Ikina
Den Haag: Anneke
Leonie en Ger
Mariene en Anne Fokke

Hartelijk dank aan allen voorde
vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons huwelijk. Het is voor ons
een onvergetelijke dag geworden.

BERT EN INEKE
WUNDERINK
Berend v. Hackfortweg 64,
Vorden.
De warme belangstelling en de
vele blijken van medeleven,
ontvangen na het zo plotseling
overlijden van mijn man, onze
zorgzame vader en fijne opa

J.C. BEST
hebben ons diep getroffen.
Hiervoor onze hartelijke dank,
namens de kinderen en kleinkinderen.
M.L. Best-Jongbloed
Vorden, maart 1982

aanbieding
CANT STOP een opwindend
spel van Clipper, van 36,75
voor 27,50
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. Tel. 05752-1364
Gymnastiek voor moeder
met peuter
(peuters van 2 en 3 jaar)
Voor inlichtingen en opgave:
Mevr. J. Th. Wullink, Almenseweg 1, Vorden. Tel. 2281

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Word gehaald
en gebracht.

Vorden, 23 maart 1982
Bejaardencentrum "de Wehme"
Correspondentieadres: Mispelkampdijk 48, 7251 DC
Vorden.
De crematie te Velsen heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vereniging Vordense Bad- en
Zweminrichting "In de Dennen"
Ledenvergadering op donderdag 1 april a.s. 's
avonds om 20.00 uur in Hotel Bakker.
AGENDA:
1. Opening
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
3. Goedkeuring begroting 1982.
4. Benoeming vice voorzitter
5. Rondvraag
6. Sluiting

Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1261

OPEN HUIS MET MODESHOW

GARANT'S
KI)K OP SCHOENEN
Family-look: Garant Sport
introduceert haar eigen jogger onder
de naam CLUB
... fraai uitgevoerd met
suède neus en hiel.

Dat is het wereldberoemde
porselein van Royal Albert.
't Is niet goedkoop, maarzo
mooi van vorm en dekoratie, dat thee- en koffiedrinken er weer een echt genoegen door worden. Want
er gaat niets boven zuiver
porselein.
Ook als geschenk is een
Royal Albert-kop en schotel erg welkom. Je kunt zien
dat het kwaliteit is omdat
het zo mooi is én door de
naam, die op elk produkt
van Royal Albert is aangebracht.

RUURLO

Ons brood werd deze week in Utrecht onderscheiden
met een gouden insigne.
Daar zijn we erg blij mee.
Brood is brood wordt er wel eens gezegd. Brood van uw warme
bakker is brood dat eruit springt.
U proeft wel degelijk het verschil.

Echte bakker

ASSELT

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Te huur in Vorden

WINKELPAND 80m2

Warme
Bakker OPLAAT
bakt het voor U. Telefoon 1373.

WULLINK

VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Motorgazonmaaiers
Uw adres voor alle onderhoud aan elke
machine. Vlotte vakkundige service
Halen en brengen mogelijk

Tel. 1393, Vorden.

Groenteplanten ais
sla, bieten, tuinbonen enz.
Tevens violen, vergeet-mij-niet, aralsis etc.

H uizi nga
administraties/verzekeringen
•
•
•
•

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Weer volop diverse soorten

PRIJSPAKKERS!!!
Kinderjacks van 49,- nu voor

25,-

Zolang de voorraad strekt.

blOUSeS witVm van 22,50 nu...19*50

Jurkjes en pakjes voordelig v.a

59,-

Zutphenseweg 64, Vorden.

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26
INKOOP - VERKOOP VERHUUR - REPARATIE
SLIJPINRICHTING

Vanaf heden

Speciale aanbiedingen van
GRAMMOFOONPLATEN
Alleen aan huisadres.

Ruurlo

LEGO

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers hout- en compostmachines - verticuteermachines heteluchtkanonnen - grondboren -

Platenhandel

Zutphenseweg 1 5 -Vorden
Telefoon 05752-1261

In verband met dit evenement zijn wij tot 5 uur open.

Fijn en lekker
zo uit de oven in de winkel

ROYAL ALBERT

om er uit
te drinken

Onder het genot van een drankje en een hapje tonen mannequins en een dressman u onze nieuwe voorjaarskollektie.
U bent dan meteen in de gelegenheid om zelf te passen en te kopen.

4995

Fa. KUYPERS

bijna te mooi

aan de zaak vana 1 /2 twee tot vijf uur.

30-46

MELKBROOD

Gelegen Burg. Galleestraat 44
Geschikt voor vele doeleinden. Te bevragen:
telefoon 08340-23860

l ("UT I - N C i l I.S P O R S F - l . F I N

Wegens het grote succes van afgelopen zaterdag, houden wij voor de 2e keer op
zaterdag 27 maart

Nieuwe leden en belangstellenden hartelijk welkom. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen in de Openbare Bibliotheek ter
inzage.

Te koop gevraagd: zwart dames-paardrij jasje, maat 38/40
en zwarte dames bolhoed,
maat 57.
Idema, Reeoordweg 8, Vorden.
Tel. 6814
Meisje 15 jaar, 3 VWO (i.b.v.
typedipl.) zoekt werk voor de
zaterdagmorgen
Tel. 05752-2649.

Voor het slijpen en
onderhoud van uw
motormaaier, tuinfrees,
kettingzaag etc.

weduwnaar van Nellie Pallemans

FA. WOLSING
Julinanalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209

BAZAR SUETERS
KRANENBURG

hogedrukreinigers

enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.
KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Vrije
Produktcn
Merk eraf, lage prs erop!
Hoe langer hoe meer supermarkten
voeren hun eigen huismerken.
Dat is prima! Staan we eindelijk niet
meer alleen in onze strijd voor het
kwaliteitsprodukt tegen de laagste
prijs.
Rozebottelsiroop,
Zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt
Chocolade blokreep,

fles 0,6 liter, Vrij Produkt_

wasverzachter,
flacon
1500 ml.,
vrij Produkt

Robijn wasverzachter,
flacon
1450 ml.

Theezakjes,
20 stuks
a 4 gram.
vrij Produkt

99

229
299

85 gram, melk, puur of melk met
hazelnoten.Vrij Produkt

149
Diepvries spinazie,
pak 450 gram, Vrij Produkt
59
Diepvries boerenkool
pak 450 gram. Vrij Produkt
59
Vloeibaar schuurmiddel,
flacon 300 m L. Vrij Produkt
99
Bouillon met kippevlees,
potje 340 ml.,Vrij Produkt
179
Dieetmargarine,
Halvarine,

kuipje 250 gram,Vrij Prod^

theezakjes,
20 stuks
a 4 gram

Groente & Fruit

Doperwten zeer fijn,
Doperwten extra fijn,
half blik, Vrij Produkt
Extra jam confiture,

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 27 maart a.s.

129

heel blik, Vrij Produkt

pot 450 gram, aardbeien, kersen of
abrikozen.Vrij Produkt _

n* Q
tl"

Tolletzeep,
3 stukken a

Spinazie,
Hollandse, kilo
Handsinaasappelea
15 stuks
Andijvie,
Hollandse, kilo
Jaffa gele grapef ruits,

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 27 maart a.s.

zwarte kip
advokaat,
fles
0,5 liter

cadum toiletzeep, 3 stukken
a 90 gram

Varkenslappea
mager, kilo
Varkensrollade,
mals, mager, kilo

Kippenfilet

mals, mager, kilo

in de maten 38 tot 46,Vrij Produkt.

199
169
219
189

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden

499
199

Damesverband met
hechtstrip, pak a 20 stuks
vrij Produkt

7 stuks

Advokaat,
fles
0,5 liter,
Vrij
Produkt

Inweek- en
voorwasmiddel,
pak 500 gram.Vrij Produkt
Afwasmiddel,
flacon 380 ml.,Vrij Produkt
Tissue keukenrollen,
pak 2 stuks, Vrij Produkt
Panty gevormd,

119

kuip 500 gram, Vrij Produl

Wit-wasmiddel,
pak 2000 gram.Vrij Produkt
Tissue toiletpaoier,
4 rollen a 200 vel, Vrij Produkt_
Appelsap,
literpak, Vrij Produkt
Sinaasappelsap,
literpak, Vrij Produkt
Knakworst
200 gram, 10 stuks, Vrij Produkt.
Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt

ono
öou

998
14,98

Kotex maxi
damesverband,
antfcllp,
pak a 20 stuks

294

Hondevoer,
Kattevoer,
blik 405 gram, Vrij Produkt
Zilvermerk koffie,
blik 810 gram.Vrij Produkt

pak 250 gram, gemalen,
vacuüm verpakt.Vnj Produkt

529
219
149
149
189
69

Snelkookrijst

pak 400 gram, Vrij Produkt
Melba tOaStvrij Produkt
lOOgram, SpaKjesaGstuks,

Koffiekoeken,
Sprits,
pak 250 gram, Vrij Produkt
Speculaas,
pak 400 gram, Vrij Produkt.
Zachte drop,
pak 250 gram, Vrij Produkt

zoute pinda's,
zak 250 gram,
vrll Produkt

Duyvls zoute
pinda's,
zak 250 gram

199 229

PRIJS-SLAG

179
89
345
119
79
149
149
99
<

0ft
gesorteerd, zak 300 gram.Vrij Prod u ktloö
12

JAC. HERMANS
Stationsplein 31, Zut|

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

De 6000ste inwoner van Vorden gaat trouwen

Antoon Steenbreker
verbetert opnieuw
zijn record
In zaal Schoenaker hebben de
bezoekers afgelopen zaterdag enorm
veel plezier beleefd aan de opvoering
van het blijspel " 't Is maar tijdelijk".
Een van de bezoekers zei na afloop
"Ik heb hier meer gelachen als met
twee
maanden
televisie-kijken".
Onder regie van Harry Heuvelink
bracht de toneelvereniging Krato met
veel vaart en verve een blijspel op de
planken, waarvoor de regisseur en
spelers na afloop terecht een staande
ovatie kregen en natuurlijk bloemen
van de organiserende vereniging
Touwtrekkersvereniging Vorden.
De inhoud van het blijspel is reeds
eerder in dit blad uiteengezet. Wel is
het zo dat een dergelijke uitvoering in
het dialect gespeeld de bezoekers
aanspreekt. Op deze toneelavond werd
Antoon Steenbreker in de bloemen
gezet. Begonnen in 1968 weet hij
telkenjare meer oud papier te
verzamelen voor zijn touwtrekkersvereniging. Haalde hij in 1980 280 ton
oud-papier op, in het jaar 1981 wist hij
ruim 284 ton papier te vergaren.
Opnieuw dus een record.

De oud-burgemeester van Arkel ontving deze dagen een uitnodiging van het bruidspaar Josee Wallerbosch en And ré Zents. De heer van Arkel
was zeer verbaasd van deze uitnodiging, doch hij het nazien van het plakboek kwam de aap uit de mouw, het bleek dat de baby uit 1958 toen de
6000ste inwoner te /yn. Een leuk idee van het bruidspaar in dit verband de oude burgemeester uit te nodigen.

Jaarvergadering NCBO
Onder leiding van distriktsbestuurder de
heer Malser kwam de afdeling VordenHengelo van de Nederlandse Christelijke
Bond van Overheidspersoneel in het dorpscentrum te Vorden bijeen.
De heer G. Potman, voorzitter van de afdeling werd in verband met zijn overkomen
hartinfarct een spoedig herstel toegewenst.
De heer Potman ontving tevens het gouden bondsinsingne van de CNV met de
lauwertaka en oorkonde. Dit in verband
met zijn 50 jarig lidmaatschap van de CNV.
De jaarverslagen van sekretaris B. Oosterink en penningmeester J. Schuurman
werden goedgekeurd. Vervolgens gaf de
heer Matsereen uitvoerige toelichting over
het ziekengeld en de salarissen van de
ambtenaren.

VW afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de VW belegt
dinsdag 30 maart in Hotel Bakker haar jaarvergadering. Behalve bespreking van het
zomerprogramma is er een bestuursverkiezing waarbij de aftredende leden G.W.
Eyerkamp, H. Lubberdink en N. van Goethem zich herkiesbaar stellen. I.v.m. het
vertrek van de heer G. Koerselman wordt J.
de Gruyrer kandidaat gesteld.

Voorjaarsrit
"De Graafschapitjders"
De V.A.M.C. "De G raafschap rijders" organiseert zondagmiddag 28 maart een
voorjaarsrit. Een orienteringrit met een
lengte van 50 kilometer en uitgezet door de
heren B.A.W. Horsting en B. Regelink.
Start bij het Pantoffeltje. VOor de toerklasse is er een eenvoudige rit uitgezet.

Eerste kievitsei gevonden
De heer J.G. Mullink melde ons dat hij het
eerste kievitsei gevonden had.
De eieren worden niet aangeboden. Doch
de heer Mullink laat ze netjes in het nest
liggen.

H.C.I. houdt open huis

A.s. vrijdagavond en de hele zaterdag
houdt de H.C.I. in Hengelo open huis. De
reden is, dat er dit voorjaar weer véél goed
nieuws is voor ieder, die verbeteringen wl
aanbrengen aan of in het eigen huis. Nieuwe materialen, die voor isolatie van belang
zijn, worden getoond. Nieuwe fornuizxen
van het bekende merk ATAG worde op
echter Achterhoekse wijze gedemon-

streerd. Wie een schoorsteen wol (ver)bouwen, zal grote belangstelling hebben voor
de demonstratie van de dubbelwandige en
extra brandveilige schoorsteenelementen.
Er is een bijzonzer uitgebreide kollektie kachels, die door de komst van de allesbranders nu weer erg populair zijn. En de vele
bijzonder fraaie inbouwkeukens van het
merk Zeyko zullen stellig veel aandacht
krijgen, ook omdat er op Schwarzwalder
wijze zal worden begroet en onthaald.
Kortom... het zal erg gezellig worden in het
"open huis" van de H.C.I. in Hengelo aan
de Kruisbergseweg nr. 13. U bent er van
harte welkom op vrijdagavond en zaterdag
de gehele dag.

Parijs reis
erg succesvol
De reis naar Parijs bleek ook dit jaar
weer een succesvolle trip. De tien
personen die in de afgelopen St.
Nicolaas aktie, deze reis van de
Vordense
Winkeliersvereniging
hadden gewonnen kwamen afgelopen
vrijdag erg enthousiast weer in Vorden
aan.
Onder een afscheidsdrankje bij Hotel
Bakker, vertelden zij hun belevenissen
en waren vol lof over de O.A.D.
Reisbegeleiding in Parijs. Voor de
Vordense Winkeliersvereniging is dit
zeker een aanleiding om deze succesvolle hoofdprijzen in de komende St.
Nicolaas aktie weer te herhalen.

Donderdag 25 maart
44e jaargang nr. 2

avond en kon verheugd vele ouders
begroeten. Daarna las de secretaresse,
mevr. A. Krooi, het jaarverslag voor.
Zij maakte melding van het feit dat de
peuterspeelzaal thans door 4 groepen,
60 peuters, werd bezocht. Daarna gaf
dhr. Winkel een korte toelichting op
het financieel jaarverslag.
De ^Buursverkiezing was nodig
omdat de dames Brandenbarg en
Krooi zich niet meer beschikbaar
stelden voor een bestuursfunctie De/p
dames ontvingen uit handen van de
voorzitter een bloemetje en werden
nog ej^^n het zonnetje gezet voor het
zeer viB^verk dat een ieder van deze
dames \ oor de peuterspeelzaal hadden
gedaan. In hun plaatsen werden
gekozen mevr. A. Rigterink en H.
Jansen. Tevens werden mevr. C. Bos
en dhr. Wichers herbenoemd in hun
bestuursfunctie. Daarna was het
woord aan mevr. Brouwer uit Gorssel,
die een lezing hield over spel en
speelgoed. In deze lezing gaf zij weer
dat er allerhande mogelijkheden zijn
spel en speelgoed goed te introduceren
voor de peuters. Aan het eind van de
avond gaf de leidster mevr. Franssen
uit Zutphen, een toelichting op een
diaserie die gemaakt was van het werk
op de peuterzaal. Tevens werd nog
eens gewezen op de spelmogelijkheden
van de kinderen op de peuterzaal. Het
nieuwe secretariaatadres van de
peuterspeelzaal "Ot & Sien" is: A.
Rigterink, Brinkerhof 27, tel. 2933.

Uit het politierapport

Met goed gevolg...

De 18jarige M.H. uitGorsselende ^jarige E.M uit Barchem togen na discotheekbezoek in Ruurlo huiswaart. Tussen Medler en Kranenburg schrok M.H. van een
achteropkomende personenauto, slipte en
viel. Hij werd met verwondingen per ambulance afgevoerd naar het Sittaal-ziekenhuis. Zijn medepassagiere kwam met de
schrik vrij.
Nader onderzoek leerde echter dat bromfietser E.M. onverzekerd reed. Ook hier
volgde proces-verbaal.

De
heren
H.
Meulenbrugge,
administrateur en H. B. Lenselink,
bedrijfsleider van Coöp. Ver. Medo te
Medler behaalden beide het diploma
"Bedrij f sleer Loonbedrijf".

Nieuws van Jong Gelre
Regios West-Achterhoek

A.s. vrijdag 26 maart zal in "De
Bremer" te Toldijk de regionale
culturele wedstrijd worden gehouden.
De afdelingen Hengelo, Warnsveld,
en Keppel,
Vorden,
Tijdens een avondsurveilance bemerkte Hummelo
de politie in Bronkhorst een nogal erg hard Steenderen en Laren doen hieraan
rijdende bromfietsrijder. In Steenderen mede. Elke afdeling kan een stukje
werd A.M.B, uit die plaats achterhaald. De brengen bestaande uit toneel, dans,
bromfiets bleek sterk te zijn opgevoerd en zang, deklamatie, cabaret enz.
werd uit'het verkeer genomen. Proces-ver- Playback is niet toegestaan. Uiteraard
is een deskundige jury aanwezig.
baal volgt.
Videotheek "Radio Capri" zorgt voor
ondersteuning. Deze wedstrijd is
Op de Wildenborchseweg/Reehoordweg
bestemd als voorselectie voor de
werd de politie gealarmeerd voor een Provinciale wedstrijd te Dieren op 24
brandje. De brandweer was reeds ter plaat- april a.s.
se. Het bleek een uit de hand gelopen
De finale van het regiotafeltennisvuurtje van houtafval te zijn.
tournooi vindt plaats op vrijdag 2 april
Tijdens een auto-controle bleek dat een in het Dorpscentrum te Vorden.
man een vrouw autorijles gaf. Dat is niet Aansluitend vindt op 4 april in de
Rijnhal te Arnhem de provinciale
toegestaan, wanneer men niet in het bezit
binnensportdag plaats. Hieraan wordt
is van de daarvoor benodigde vestigings- deelgenomen door 70 volleybalteams.
papieren en de auto geen dubbele bedie- Aansluitend zijn er nog zaalvoetbalning heeft. Er werd proces-verbaal opge- wedstrijden.
maakt.'
Jong Gelre gaat vervolgens op 6 en 7
april op excursie. 6 april brengt men
Ouderavond peuterspeelzaal een bezoek aan Coberco te Lochem en
de Grolsche Brouwerij in Enschede.
"Ot&Sien"
Daags daarna wordt het Skol-concern
Op woensdag 10 maart hield de in Breda met een bezoek vereerd.
peuterspeelzaal "Ot & Sien" haar Tenslotte op 23 april zal in Hengelo de
jaarlijkse ouderavond. De voorzitter, grote provinciale dropping worden
dhr. W. Chr. Wichers, opende de gehouden.

Voorzitter Gerrit Barink huldigde hem
hiervoor terecht. Onder applaus van
de leden, donateurs en leveranciers
van het oud-papier offreerde de
voorzitter hem een cadeau. Antoon
Steenbreker echter vindt het alles maar
gewoon. Hij gaat onvermoeid verder
voor zijn vereniging.

Concordia
kwam goed voor de dag
Muziekvereniging Concordia heeft
zaterdagavond
haar
jaarlijkse
uitvoering gegeven in de grote zaal van
het Dorpscentrum. Voorzitter Wim
Barink kon een goed gevulde zaal met
toehoorder begroeten s waaronder de
beide wethouders v&vÉfc gemeente
Vorden. Het spits wBlf afgebeten
door de jongste majorettes, waarna
het de beurt was aan de wat meer
gevorderden.
Instructrice
Joke
Papperse had met beide groepen
leuke, vlotte dansjes^^estudeerd.
Hierna was het de ^^K+ aan het
muziekkorps olv. de heer H. Wendt.

kinderen wat gelukkiger gemaakt
worden. Laat de kollektant niet voor
niets bij u aankloppen! Wie de jeugd
helpt, biedt haar toekomst. 60% van
de totale opbrengst gaat naar

Kinderhuis KI. Engelenburg te
Brummen. Wie helpt ons met
collecteren, belt u dan naar mevr.
Helmink, tel. 2762 of mevr. Beekman,
tel. 3072.

Rattil-E.G.V.V.lO-l
(gestaakt in 78e minuut)

tash, Shot, Dash, Saturnus de Molen, SVS,
Trivos, Rohda, Duno en Dynamo. Aanstaande zaterdag in de Vordense Sportzaal
moet Dash tegen de koploper Aktiva maar
eens laten zien waartoe het in staat is.
Overige uitslaglen. m.asp. SVS 2 - Dash d 21: Dash c - Vios l 3-0: Dash c - Isala 0-3:
Dash a - hansa l 3-0: ds. 3e klas. Dash 6 WSV 2 0-3: Dash 7 - Wllh. 61-2: ds. 2e kl.
Dash 5 - WSV 10-3: Dash 5 - Vios 3 0-3: ds.
l e kl. Dash 4-DVO 2 2-1: Dash 4-Hansa 3
3-0: Almen l - Dash 3 1-2. hr. 3e kl. WSV l Dash 3 3-0.

E.G.V.V. won de toss en speelde met de
wind mee. In de eerste helft had E.G.V.V.
een licht overwicht. In de 14e minuut kon
E.G.V.V. scoren, doordat een bal slecht
werd weggewerkt uit het doelgebied van
Ratti 0-1. Tot rust bleef het zo, alhoewel
Ratti wel enkele kansen om zeep hielp. Na
rust hetzelfde spelbeeld. Van beide zijden
werd hart den slecht gespeeld. H. Klein Ikkink werd onderuitgehaald in het strafschopgebied maar de scheidsrechter liet
gewoon doorspelen. In de 78e minuut van
de wedstrijd gaf de scheidsrechter er de
brui aan. Bij een aanval op rechts van
EGW maakte Wonning een correcte sliding, waarbij de bal door hem over de zijlijn gleed. Dit was voor scheidsrechter Kogel de druppel die de emmer deed overlopen. Hij staakte daarop de wedstrijd met de
mededeling dat een speler zijn naam niet
wou noemen. Desbetreffende speler werd
helemaal niet naar zijn naam gevraagd. Ondanks herhaald aandringen van beide aanvoerders en leiders om alsnog de wedstrijd
te hervatten en uit te spelen, bleef de
scheidsrechter bij zijn besluit en ging onmiddelijk huiswaarts. Onbegrijpelijk dat
door een dergelijk voorval een wedstrijd
wordt gestaakt.
V.V.Vorden uitslagen zaterdag 20 maart

AD'69 Ao-Vorden Ao4-l: Vorden Al-Be
Quick Al 2-1: GazelleB2-VordenB2 1-2:
Vorden Cl - Eefde Cl 1-0: Vorden C2 BaakC22-0: KI. DochterenCl -VordenC3
5-1.
Zondag 21 maart

Pax - Vorden 2-1: Vorden 2 - Socii 2 2-1:
Vorden 3 - Zutphen 3 1-0: Zutphania 4 Vorden 4 1-1: Hercules 2 - Vorden 5 2-1:
Brummen 5 - Vorden 6 4-2: Vorden 8 WanrsveldS 1-0.
Programma zaterdag 27 maart

Gespeel werden: Europa Mars (Robert
Allmend), Five minutes with Jerome
Kern (J. Kern), Bolero di media noche
(Lland), American Folk Suite (L.
Walters), Holiday in Rhodos mars
(Oscar Tschuor).

Zelhem Ao - Vorden Ao: Vorden Al Voorst Al: Erica BI - Vorden BI: Oeken
BI - Vorden B2: Vorden Cl - Zutphania
Cl: SHE Cl - Vorden C2: Vorden C3 - Be
Quick C2.

Na de pauze kwam de drumband olv.
dhr. P. Papperse voor het voetlicht.
Gespeeld werden: Tamboer Toppers
(Egberts), IJselmonde voorwaarts (H.
v. Kapel), Burlesco (Egberts). Vooral
het derde nummer, Burlesco, werd
correct gespeeld en werd terecht
beloond met een gul applaus uit de
zaal. Het muziekkorps olv. dhr. H.
Wendt speelde hierna nog de volgende
nummers: Halifax (Fernand Ruelle),
Playful interlude (Willy Hautvast),
My Way (W. Dollekamp).

Zondag

Ter afsluiting werd samen met de
drumband en majorettes een slotmars
gespeeld: Saint Triphon van Arthur
Ney. Na afloop werd druk gebruik
gemaakt van de gelegenheid tot het
maken van een dansje. Deze avond
heeft Concordia bewezen dat ondanks
het feit dat de vereniging relatief klein
is, er correct gemusiceerd kan worden
en vooral, wat niet minder belangrijk
is, met veel inzet en plezier.

Nationala kollekte
Kinderbescherming
In de week van 29 maart tot 4 april
organiseert SAKOR de jaarlijkse
Nationale
kollekte
Kinderbescherming. Zij doet daarmee
een beroep op de steun van ons volk
ten
behoeve
van
particuliere
instellingen voor kinderbescherming
van alle gezindten, die de zorg hebben
voor ruim 30.000 kinderen in ons
land. Het gaat hierbij om kinderen en
jeugdigen die door omstandigheden
buiten hun schuld, de echte gezinssfeer
moeten ontberen of anderszins veel te
kort komen. Deze kinderen hebben
meer dan anderen behoefte aan
persoonlijke aandacht.
Bovendien missen zij zo vaak die
extraatjes, die in een normaal gezin
heel gewoon zijn, zoals de vervanging
van een gestolen fiets, de eerste
inrichting van een eigen kamer, een
aanvulling op een leuke vakantie. Dit
soort uitgaven, die toch echt aan het
geluk van een kind kunnen bijdragen,
worden niet volledig door overheidssubsidie gedekt. Daar begint de steun
van SAKOR en met behulp van uw
bijdrage in de kollektebus kunnen vele
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maart

Grol - Vorden: Reuni 2 - Vorden 2: Brummen 4 - Vorden 3: Vorden 4 - Be Quick 4:
Voorst 4 - Vorden 5: De Hoven 4 - Vorden
6: Vorden 7 vrij: Vorden 8 - SCS 3.
Inhaalprogramma donderdag l april

Markelo 2 - Vorden 2: Baak 2 - Vorden 3:
Erica 4 - Vorden 5: Vorden 7 - Ratti 4.
Uitslagen S.V. Ratti

Ratti l -EGW l 0-1 (gest.): AZSV7-Ratti
2 l-3: Ratti 3-Voorst 2 1-1.
Programma 27 maart

afd. Jeugd: Gaz. Nwl. Al - Ratti Al: Ratti
BI - Sp. Neede B2: SSSE C2 - Ratti Cl.
afd. zaterdag. Klarenbeekl - Ratti l: Ratti 2
- SSSÈ 4: Gaz. Nwl. 3 - Ratti 3
afd. zondag Ratti l - Oeken l: Brummen 5 Ratti 2: Ratti 3 - AZC 6: Erica '76 - Ratti 4.
afd. dames Avanti l - Ratti 1: Ratti 2 - Sp.
Lochem.

Dash dames verliezen uit
van Shot
Het Culemborgse SHOT is thuis bijzonder
sterk te noemen. In de loop vana deze competitie heebben de Shot-dames nog maar
zelden thuis een wedstrijd verloren. Dash
wist dus waar het aan begon. Het wordt zo
langzamerhand gebruik, dat Dash in ieder
geval de eerste wet weggeeft. Shot won op
verdienstelijke wijze de eerste set met 15-9.
Ii) de 2^61 wat deOPsla8van ™&cfusda'
nig, dat Dash compleet van de kaart was en
de set met de stand 15-2 eindigde. In de 3e
set zag Dash kans enigzins te antwoorden.
De inzet en motivatie was weer aanwezig
en de set werd met 9-15 gepakt. In de 4e set
evenwel weer een tamelijk machteloos
DASH, dat zich hevig benadeeld voelde
door de scheidsrechters, die een getoucheerde bal zag, waar dat persé niet het geval was en niet wist wat een ingehouden
smash was. Het is merkwaardig dat een
ploeg met zoveel kwaliteit het er elke keer
zo slecht afbrengt als gevolg van wat voor
omstandigheden ook. Gebrek aan lef en
durf en zodoende aan zelfvertrouwen lijken een factor te zijn. De mentale voorbereiding is kennelijk onvoldoende. Ieder
van de speelsters moet zich afvragen of het
aan haar kan liggen. De stand is nu als
volgt: Aktiva, Explosie, Flamingo's, Se-

Dammen
De drie deelnemende viertallen van DCV
hebben vrijdag bijna allen klop gehad in
Doetichem. De junioren verloren met 6-2.
SlelchtsjohanKrajenbrink en Wesselik wisten een puntje mee te nemen. De individuele uitslagen zijn: P. Hoopman - B. Hiddink 2-0: G. Leeflang - G. Brummelman 20:D. Spieker-W. Wesselink 1-1: W. Buesink-J. Krajenbrink 1-1: Het Ie aspirantenteam verloor met 5-3 van DVD. Verrassend
was wel de overwinning van Hoekman op
aartsrivaal van de Berg. Hier waren de uitslagen A. v.d. Berg - H. Hoekman 0-2: J.
Bakker - P. Eckringa 2-0: W. Bakker - E.J.
Wuestenenk 2-0: C. de Wit - A. Plijter 2-0:
J. Esman - J. Slütter 0-2: K. Huberts - W.
Berenpas 1-1: J. Bosch-J. Dijk 1-1.
Onderlinge competitie Hoofdklasse senioren: B. Nijenhuis - J. Masselink 1-1: H.
Graaskamp - H. Grootenhuis t.H. 0-2: J.
Lankhaar - S. Wiersma 1-1: Eerste klase: S.
Buist - J. Hoenink: B. Rossel - G. Ter Beest
0-2: B. Breuker - J. Lammers 2-0: B. Wentink - H. Klein Kranenbargafg. G. Hulshof H. Esselink 1-1.
Jeugd groep l: E. Brummelman - M. Halfman 2-0: M. v. Burk - A. Bouwman 2-0: J.
Brandenbarg - H. Berenpas 0-2: N. de
Klerk - M. Boersbroek 0-2: B. Voortman M. Ruesink 0-2: M. Boersbroek - M. Halfman 2-0: G. Brinkman - B. Voortman 2-0
Groep 2: R. SLutter - A. Sloetjes 2-0: M.
Boerkamp - W. Hulshof 1-1: G. Brummelman - J. Kuin 2-0: B. v. Zuylekom - R. Bulten 0-2: E. v-. Est - H. Bakering 2-0: E. te
Veldhuis - R. Bielawski 2-0: E. te Velthuis E. v. Est 2-0: E. te Velthuis - H. Bakering 20.

Touwtrekkers eervolle
tweede
Het 640 kg-team van de touwtrekvereniging Vorden nam afgelopen
zondag
deel
an
het
Indoorbekertournooi, georganiseerd
door de touwtrekkersvereniging OKIA
te Holten. Twintig ploegen deden aan
deze wedstrijde mede. Vorden werd
eerste in haar poule. In de finale werd
echter verloren van Busslo. Eibergen
verwierf de derde plaats.

Waterpolo
Winst voor heren Vorden
De heren van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen Natara uit
Aalten met 4-3 gewonnen. In de eerste
periode werd niet gescoord. In de
tweede periode nam Vorden dankzij
Gerard
van
Bemmel een 1-0
voorsprong. Frans Karmiggelt scoorde
vervolgens
2-0 waarna
Natara
reduceerde 2-1. Theo van Bemmel
bracht de stand op 3-1. In de laatste
periode scoorde Natara tegen, waarna
Arjan Mengerink voor 4-2 zorgde. Het
einde kwam met de stand 4-3.

Gelijkspel dames
tegen Borculo

Vorden

De dames van Vorden hebben de
waterpolowedstrijd tegen BZ&PC uit
Borculo met 3-3 gelijk gespeeld. In de
eerste periode nam Vorden een 2-1
voorsprong.
Desiree
Westerveld
scoorde tweemaal. Hermien Tiessink
vergrootte in de tweede periode de
voorsprong
3-1
voorsprong 3-1. Borculo kwam echter
sterk terug en scoorde vervolgens
tweemaal 3-3.

Sparta nieuws
Op maandag 22 maart hebben 7
meisjes van onze gymnastiekvereniging examen gedaan voor de
assistenten cursus I te Neede. Zij zijn
hiervoor allen geslaagd en werden
hiervoor in de bloemetjes gezet.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

ZDNNI
VINDT
DE CITROEN VISA. ZONNIG KARAKTER EN
ENERGIEBEWUST. EN NOG ZUINIGER!

Dat autorijden in het algemeen zonnige kanten heeft, spreekt voor zich. De auto verschaft ons een
stuk vrijheid en gemak dat we niet graag zouden missen.
Maar de zon breekt pas echt door, als we in
een auto rijden die de begrippen vrijheid en gemak
extra inhoud geeft. En dan komt u al gauw bij Citroen
terecht. Want wat een auto pas echt compleet maakt,
vindt u in ieder Citroen model terug.
Doordat op het gebied van zuinigheid, veiligheid en comfort 'n Citroen niets te wensen over laat.
En om ervoor te zorgen dat u in een Citroen
alléén met de zonnige kanten van autorijden bezig bent,
krijgt' u bovendien de unieke Kroongarantie en een uitstekende service.
LUXE EN COMFORT, DE CITROEN CX STRAALT ERVAN.
En als u dan ook nog weet, dat er met ons
ledere rit in een CX is op zich al een stukje
goed te praten valt over uw inruil, dan is één ding zonvakantie^U zit als een vorst, zoeft over de weg eiy-iet
neklaar: een bezoek aan de Citroen Voorjaarssalon is
ontbreéwu aan niets.
9
beslist de moeite waard.
En u zegt maar hoe u 'm hebben wilt, want
Van 25 maart t/m 3 april bent u van harte welkom.
er zijn maar liefst 12 versies. Basisprijs v.a. f29.190,-.
'
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De Citroen Visa, Zonnig karakter en energiebewust. Nu nog zuiniger!
Een model waar Citroen precies mee in de
roos schoot. Want de Visa is compact, comfortabel en
compleet. En hoever het ook rijden is naar het zonnige
zuiden, de Visa brengt u er snel zonder om de haverklap over dorst te zeuren (verbruik Super E: l op 20,8
bij 90 km/h constant, l op 15,9 bij 120 km/h constant
en l op 15,9 bij stadstraject).
En iedereen kan z'n eigen Visa kiezen, want
er zijn vijf typen. Basisprijs v.a. f 12.275,-.

DE CITROEN LNA. HET ZONNETJE OP DE WEG
Een driedeurs met een uiterst handige bagageruimte.
Neemt genoegen met het kleinste parkeerplaatsje en
een beetje benzine.
Is op de grote weg voor geen kleintje vervaard. Een charmante verschijning, dat is zeker! Basisprijs v.a. f12.715,-.

TIJDENS DE VOORJAARSSALON: BIJ EEN FINANCIERING VAN MINIMAAL l JAAR, 6 MAANDEN GEEN RENTE BEHALEN
We helpen u graag snel en gemakkeHjk in een nieuwe Citroen. Vandaar f 10.000,-. geen rente te betalen (die nemen wij voor onze rekening). U ziet we laten
dit aantrekkelijke aanbod: laat uw nieuwe Citroen over minimaal l jaar financieren bij
ons van de zonnigste kant zien.
Citroen Financieringsmij. Nederland en u hoeft de eerste 6 maanden over maximaal
j
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Te kust en te keur op de Voorjaarssalon:
Eurocasions. Perfecte occasions, van top tot teen gecontroleerd en voorzien van garantie op onderdelen en
arbeidsloon, de Eurocasiongarantie (3 of 6 maanden,
afhankelijk van bouwjaar en kilometerstand).

DE CITROEN GSA. DE MEEST COMPLETE MIDDENKLASSER VOOR EEN ZEER SCHERPE PRIJS.

ER ZIT PIT
IN DE VOORJAARSSALQN.

Zo compleet en comfortabel als de GSA is,
is er verder niet één. Tenminste: niet voor de basisprijs
van f 15.900,-. We noemen even snel de belangrijkste
zaken: uniek hydropneumatisch veersysteem, vier bekrachtigde schijfremmen, krachtige en zuinige motor,
vijfde deur en wegklapbare achterbank.

Alstublieft, een zakje zonnebloemzaad. Ter
verwelkoming van het voorjaar én omdat wij alle reden
hebben om in een zonnige stemming te zijn.
En daar laten wij u graag wat van merken.
Met dit aardigheidje.
En met alles wat verder in deze advertentie staat.

WELKOM OP DE CITROEN
(Op koopavonden geopend tot 21.00 uur).

DENK DIT VOORJAAR EENS AAN 'N NIEUWE EEND.
De goedkoopste vierdeurs auto met open
dak. Voorzien van schijfremmen en uitneembare achterbank: dat laatste is heel handig voor een zonne-uurtje
in de berm. Basisprijs v.a. f9.780,- Zn wat luxere broer,
de Dyane v.a. f 11.435,-.

MAAR'

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESIIMK BV
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BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL. 05735 -1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL 05735-2004
Prij/rn exclusief afleveringskosten en MLtectylbehandding.

CITROEN
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GRANDIOZE OPENING
Donderdag 25 maart
om 9.00 uur

NIEK VAN HUNNIK
DOMINEESTEEG 14- RUURLO

bij meubelgigant

Opheusden

Hattem

Tel. 2896

Voorheen de Graafschap

3000 m 2 verkoopruimte

BANKSTEL
3-1-1 massief eiken,
bloemstof. Openingsprijs
O
O
O
€
O
C)
O
€
O
O
O
O

EIKEN VITRINEBARKAST

1490,EIKENKAST (massief front)
220 breed. Openingsprijs

2490,OPENINGSSTUNT

EIKEN SLAAPKAMER
met ombouw en nachtkastjes, 140 x 200
nu voor de
ongelooflijke
droomprijs
van

1295,-

Voor de eerste klant dit fantastische eiken bankstel (bloemstof)

voor 10 losse centen

O
O
O
O
O
€
O
€
O
O
O
€ EIKEN KAST
O
adviesprijs 1990,O Massief front van
openingsprijs
O 1995,-Nu
O
€ Openingsprijs
€
O
m
€
O
O
O
€
O
O
€
MODERNE LEEFHOEKEN
O
€
€
Openingsprijs
€
O
O
O MODERNE EETHOEKEN met rundieder bekleding. Tafel
en 4 stoelen, geheel massief ei€
ken.
C>
O
Normaal
O
2875
O
O
voor
O
O
O
O
O
O
O
€
€
O
€
O
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Dit ongelooflijk
zwaar bankstel
met
voorgevormde
kussens van
2995,-

1595,

1190,-

Openingsprijs

1990,-

DE NATUURLIJKE 5TUL
E l KEN MET
LEER

1890,-

O
€
€
O
O
CL

MASSIEF
EIKEN BANKSTEL
met wild lederen kussens.
Openingsprijs

OPENINGSTIJDEN:

3290,-

Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdags van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur.
's Maandags gesloten

Het vertrouwde
adres met 50
jarige ervaring
De koffie is klaar

Partij
bankstellen
echt leer 3-2 zits
openingsknaller

1990,-

ja,kom
zaterdag
gezellig
bijons
langs.
Want er is
weer véél
nieuws bij
deHJuJ.

en welkom ook bij
de ATAGdemonstratie
Ook topkwaliteit, die inbouwfornuizen van
ATAG. Snelle beslissers
wacht een bijzonder
voordeel: een bijpassende pannenset voor een
mini-prijs.

hartelijk welkom in de
Schwarzwalder keuken
van Zeyko
Het Zwarte Woud is het
symbool voor ambachtelijk vakwerk. Daar komen ook de Zeyko inbouwkeukens vandaan.
Fraai van vorm en gemaakt voor een leven
lang keukenplezier. Kom
ze zaterdag bij ons bekijken

Zaterdag 27 maart : van 10-16 uur.

"In de dennen"

alles over
de Valbrenta
schoorsteenelementen

Ook al dalen gelukkig de
energieprijzen: isoleren
blijft lonend.
De H.C.I. geeft u Zaterdag graag een goed advies over spouwmuurvullingen, dakisolatieplaten en allerlei andere
materialen, die geld kunnen besparen.

De extra veilige schoorsteen dank zij de dubbelwandige elementen,
die de roetaanslag drastisch beperken. Vooral
bij open haarden en allesbranders zeer belangrijk, 'n Duidelijke demonstratie laat zien hoe
goed ze zij n!

en een komplete
kachelshow
Wie had gedacht dat de
allesbrander weer zo populair zou worden? De
H.C.I. heeft een bijzonder grote kollektie, die u
Zaterdag ook op uw gemak kunt bekijken.

U ziet: er is van alles te beleven bij de H.C.\.\ een gezellige
sfeer, lekkernijen uit het Zwarte Woud, duidelijke demonstraties en goede voorlichting over de vele kwaliteitsprodukten, die u in onze kollektie kunt vinden.

welkom in ons open H.C.I.-huis

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G.)
Open: Vrijdag 26 maart: 19-21 uur.

De vereniging Vordense bad- en zweminrichting

en gratis advies
over uw isolatieproblemen

Voor alle schade en spuitwerk aan uw auto
en voor alle schadetaxaties naar

Trimmen op 'n Gazelle

vraagt voor het seizoen 1982,
periode 3 mei t/m 4 september

Dat is opstappen en wegwezen. Dat is anders
fietsen. Voluit bewegen en volop genietea
Geniet mee! Want er is ook voor ü een ideale
trim-Gazelle, met een race- of met een
sportstuur. Ideaal van voorvork tot achterspatbord. Wij kunnerrheel wat modellen
laten zien. En u een folder vol Gazelle
nieuws meegeven. Kom eens langs!

Twee volledig bevoegde

Schade- en spuitbedrijf

zwemonderwijzers/
onderwijzeressen

J. WIJftAMP
De Venterkampweg 4, Ruurlo. Telefoon 05735-2715.

voor 40 uur per week

een idem part-time
Zij, die in het bezit zijn van het diploma assistent kunnen
eveneens mee solliciteren.

Fa. SLOTBOOM

De beste
professionele kettingzagen
zijn "directe afstammelingen" van

Kieftendorp 11, Hengelo Gld. Tel. 05735-7278

Sachs-Dolmar!

"In de dennen" is gelegen in een mooi natuurgebied en
is in 1980/81 volledig gerenoveerd.
Wij zoeken badpersoneel wat in goede samenwerking
met het aanwezige personeel, in een klein team, kan zorgen voor een goede sfeer op ons bad.

GAZELLE fietsen j
*Jj rijden op VREDESTEIN bandeafl

De collectieve arbeidsovereenkomst-zweminrichtingen is van toepassing.

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

De taakstelling omvat zowel het geven van zwemlessen
als het toezicht op de bezoekers en het in wisseldienst
beheren van de kassa. Daarnaast het mede bedienen
van de technische installaties.
Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan:
Bestuur Ver. Vord. Bad- en Zweminrichting "In de Dennen", p/a Julianalaan 2 - 7251 ER Vorden.

reisbureaus

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig?
Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaag!

Jwrendsen

Zutphenseweg - Vorden

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G.

H.

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334
Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 06752-1787

Welkoop heeft de laagste prijs f

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden
Tel.05752-2675

Ivosta siertuinï r
compost

Exclusieve
prenten voor
jachtliefhebbers!

Ivosta siertuincompost is een organisch
bodemverbeterend middel
en rijk aan meststoffen.
Ivosta siertuincompost kan
zowel gebruikt worden als
meststof en als bodemverbeteringsmiddel. Reukloos
en gemakkelijk strooibaar,
50 liter zak van 11.50 voor

Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzondere staaltjes van verfijnde prentkunst.

Modecentrum

Ruurlo
in djv^kleuren tot maat 48.
klopman-kwal. nu
bek. merken nu v.a

Damesjacks tot maat 52 v a

9811 5,~

149,-

f

Fort kruiwagen
Voor het zware werk.
Kunststof bak, gelakt
onderstel met luchtbandwiel. 100 liter inhoud voorzien van extra steun op
onderstel. Van 115.25 voor

Labora mestvork
4-tands model met 85 cm
essen T-steel.
Van 32.50 voor

H
I
koop
doet z'n naam eer aan!

Prijzen mcl. B.T.W.
geldig t/m 27-3-82

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
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Bi'j ons in d'n Achterhook
Gart Jan Kikkers hef de spinazie d'r al in. Den wil altied veuran wean met
'n hof. At de zunne in maert maor effen schient (of soms ok al infebreari
a'w un zochten winter heb) krig Gart Jan de toete met hofzaod veur 'n
bozum hen en zaait spinazie slaat, stengels, doppers, peul'n en
pompwottels. Of e d'r volle met opschöt, met al dat vrogge gedoete, mo'j
maor afwachten. Meestentieds zorgt de natuur d'r wel veur da'w mekare
allemaole met wacht, zunne en warmte He'j now eenmaol neudug umme 't
grei goed an 't wassen te kriegen. Maor goed, Gart Jan ziene natuur is
now eenmaol zo, hee wil veuran wean, op zien boerderi'je en ok in zien
hof. De boerderi'je hef e meters goed veur mekare, hee warkt as 'n ezel en
hef de boel altied kas um de poste. At t'r wat ni'js ebouwd mot wodd'n is
e zelf wel zo hendug met t roef el en zage dat 'n vakman d'r neet volle
afhaalt, wat um in de bouwkosten natuurluk nogalschealt. Um d'r zelfun
ni'je varkesschure neer te zet t'n, daor draait e zien hand neet veur umme.

De Rabobank Tienerrekening
Iedereen tussen 10 en 14 jaar kan zo'n rekening openen bij iedere Rabobank. De Tienerrekeninghouder kan zelf geld op zijn of
haar rekening storten of door anderen laten
storten. Als de ouders of verzorgers daarvoor toestemming geven kan de bezitter
van een Tienerrekening zelfde contributies voor bijvoorbeeld sportverenigingen
of tijdschriften laten overboeken. Overhel
tegoed op de Rabobank Tienerrekening
wordt een rente gegeven van 8'/4 % per
jaar. Daarbovenop geeft de Rabobank als
met vijftien jaar wordt nog een premie van
5 % over het gespaarde bedrag tot een maximum van f 500,- per kalenderjaar dat
men spaarde.
Als de Tienerrekeninghouder later zelf
gaat verdienen of een ander eigen inkomen
krijgt, kan de Tienerrekening gemakkelijk
worden omgezet in een Rabo-rekening.

Een komplete rekening
De bezitter van een Tienerrekening krijgt
zijn eigen rekeningafschriften en bovendien een eigen Tienerspaarpas. Degene die
een Rabobank Tienerrekening opent krijgt
een erg fraaie rekeningkoffer met spullen,
die hij of zij uitstekend kan gebruiken.

,Oud Vorden"
Voor het verzorgen en bijplaatsen van tekst van de foto's oud Vorden hebben wij
de heer H. Haverkamp, Komvonderlaan, telf. 1265, bereid gevonden dit te verzorgen. Dus als u foto's e.d. hebt gaarne bezorgen bij bovengenoemd adres.

Daarin zitten bankgiroformulieren, enveloppen en een pasje. Daarnaast is er veel
ruimte om foto's brieven en andere persoonlijke bezittingen op te bergen. Bovendien bevinden zich in de koffer een schrijfblok, een balpen en een verjaardagkalender. De kofier is zo gemaakt dat hij gemakkelijk aan de muur kan worden gehangen.
Al met al zorgt de Rabobank ervoor dat
met een eigen Tienerrekening een bewuste pas op weg naar later wordt gezet.

En dat e nao 't wark neet veur pampus lei bliekt wel hieruut dat e ok nog
zes blagen bi'j Riek, zien vrouw, hjf. Allemaole gezonde bossels die um
de oorne van de kop vret, zoat e zelf zeg. Maor 't wark zit in die kinder ok
wel in want de oldsten helpt zo now en dan al aardug met. Of ze dat uut
liefebri'je doet ofumdat ze 't van 'n olden mot, laow' maor in 't midden
laoten. Bi'j dit alles hef Gart Jan ene grote onhebbelukheid: hee is nogal
greuts op zichzelf en op zien wark. Hee leet alles graag a n 'n ander zien en
vetell'n d'r dan altied heel uutgebreid bi'j in hoe'n kotten tied hee dat
allemaole wel zelf edaon hadde.
/
Zo gebeurn 't op un keer dat de boavenmeister van de schole op bezeuk
was. Op huusbezuuk, zoat ze dat nuum'n, umme oaver de verichtingen
van de kinder op schole te praot'n. Zo'n meister zaog dan metene nog 's
uut wat veur nös de kinder kwam 'n. Nao 't gebruukelukke praötjen oaver
de kinder ging Gart Jan ok met de meister de boerderi'je rond umme um
alles te lapten zeen en te teunen wat e zoal hadde. "He'k zelfemaakt", zei
e altied maor weer. Zo vake dat Riek 't begon te vevealn en um in 't oor
fluustern dat e 's uut mos scheien met dat gepochte op zichzelf. " 'k Zal 't
neet meer doen ", beloaven Gart Jan. Too ze weer in de kökk'n kwammen
wazzen daor alle kinder bi'j mekare, van klein tot groot. "En zijn die alle
zes van julli?", v roog de meister. Gart Jan, die neet meer op zichzelf wol
pochen zoat e beloofd had, krabben zich achter 't oor en zei toen: "Jao,
die bunt allemaole van ons, maor die he'k laoten maak'n". Zo geet 't ow
ai'j precies nao de vrouw luustert, bi'j ons in d'n Achterhook.

An dokter van Tongeren en echtgenote
Woorumme Vodden toch Ve/aoten,
W/'j bunt oew beiden nog neet zat.
Geerne ha'k oew umme willen proaten
Moor dee kans hè 'k neet ehad.
'k Kan oew enkel nog bedanken,
Veur de diensverlening stö'ag eboan,
Geerne wi'k dat hier verklanken,
Dag en nach hè'j kloar estoan,
M/en neet bekend woor'j neer goat strieken,
Bliekboar veur verandering neet bange,
Wat t'r ok mag kommen k/eken:
Leef gelukkig en nog lange!

H. Leestman

Rabobank introduceert een nieuwe
rekening voor tieners

Max Holt

Je moet kinderen al op jonge leeftijd met geld leren omgaan. Met behulp van spaarpot en
spaarbankboekje wordt geleerd dat het gemakkelijk is om een beetje geld achter de hand te
hebben. Bijvoorbeeld voor een cadeautje met Moederdag of voor een extra bezoek aan de
speeltuin tijdens de vakantie.
Ook veel opvoedkundigen dringen erop aan om kinderen reeds op jonge leeftijd de waarde van
geld te leren. Zij menen dat daardoor op latere leeftijd het inkomen veel bewuster wordt besteed.
Daarom heeft de Rabobank sinds kort een nieuwe spaarrekening waarmee iedere tiener zijn eigen geldzaken kan doen.

Te koop: jonge hennen aan en
tegen de leg.

Te koop: een diepvrieskist
z.g.a.n. ongeveer 400 liter en
een grenen eethoek, tafel met
2 banken.
Hoetinkhof 153, Vorden.

L. Groot Bramel, Wiersserbroekweg 1, Vorden.
Tel. 6639

met
Televisie
reparaties
•-- direct
il naar
26 mrt. regio culturele wedstrijd Jong Gelre
2 apr. regio tafeltennis Jong Gelre
4 apr. prov. binnensportdag Jonge Gelre
6 apr. reg. excursie Grolsch Enschede
Jong Gelre
7 apr. H.V.G. Vonderkamp
13 apr. bejaardensoos Kranenburg
16 apr. kegelen de Boggelaar Jong Gelre
19 apr. agr. gesprekgroep Hotel Bloemendaal Jong Gelre
23 apr. reg. speurtocht in Hengelo Jong
Gelre.
24 apr. K.P.O.

Als U 'n

kwaliteitstapijt
zoekt voor 'n "kale"
prijs, zit U goed bij
ons. Zeker weten!
Zuiver scheerwollen

KATOEN TAPIJT

WOONKAMERTAPIJT

zware kwaliteit
400 breed + gratis leggen
van 189,- voor

400 cm breed gratis leggen
van 239,- voor

198,Nylon

SLAAPKAMERTAPIJT

WOONKAMERTAPIJT

Diverse kleuren + gratis leggen
van 89,- voor

extra zwaar + gratis leggen
van 189,- voor

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelitoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Mister Steam is te huur bij:

BREDEVELD

HELMINK

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

VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Komt u ook...?
OPEN HUIS en DEMONSTRATIES
op vrijdag 26 maart 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 27 maart van 10.00 tot 16.00 uur.

Wij verheugen ons op uw bezoek.

159,HELMINK B.V
Zutphenseweg, Vorden.

Wij kopen gezamenlijk in met 150
interieurspeciallsten in Nederland
Daarom hebben wij scherpe prijzen en
zijn kwaliteit en service gewaarborgd
Dat maken wij hard!

Keukenperfektie en vakmanschap
uit het Zwarte Woud

H.C.l

BOUWMAT. CENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld), Tel. 05753 2121
Binnenweg 4, (Ettenseweg) Ulft, Tel. 08356 83141

U.B.l

Mannenmode-'82 voor elk moment van de dag

••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••,
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MOUI
vloerdele:
1,45 p. m'
schroten
vixre 62 WM
95 c t p.m'
pan la t 5cm
85ct p.xn'

WEIPAUEN

SANITAIR

TEGELS

40X60
4,25 p. st.
betont
30x30

12,50 p/at

85 et p.st.

witte wastafels
met zuil

WANDTEGJ
vanaf l75Om

DAK
BEPEKKJJ

4.O5 GLASVLIES
4.7O MEC. ROLLEN
£25 i SHINGLES
PANELEN
BITUMEN
VOXlTVdeur

RIOLERING

in
in

0110

HOUT
SKAI

wast af el mengkranen
37,50 p/at
chroomayphon'a

0125 55,^

70•WATER
leiding
r.kbuis12mi

ELEKTRA

^

dra.a.d
/4 ^27,50
37*50
DIVERSEN
tileenbuis
85,- p 100 m
251HIX1

185,- p100m
hulostukken

5,25 p m

BLOEM
BAKKEN

GOTEN

hout C ge i m p]
vanaf 12,5O

halfrond 4"
1,95 p/ m'
bakgoot

prijzencincl)
geldig tot:
IC RP/tf 1961

BOUWMARKT

TOI.IIKUC
TOLDIJK ZutphenEmmerikseweg 17

TEL.05755=1655
VORDEN TEL (05752) 1381

Te koop: zündapp brommer
J. Korenblek, Zelstweg 2, Vorden. Telefoon 1671.

GEMEENTE VORDEN

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Verkiezing van de leden van de gemeenteraad
Gevraagd: Heren kapster- of
kapper
Dames en herenkapsalon
Heersink, Vorden.
Tel. 05752-1215

De burgemeester van Vorden brengt het volgende ter
openbare kennis:

Hebt U leuke spulletjes voorde
Pretty Markt?
Bel dan 2407 en het wordt elke
1 e zaterdag van de maand bij U
gehaald.

1. Op dinsdag 20 april 1982 zal de kandidaatstelling
voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad
plaatshebben.
2. Op die dag kunnen ter secretarie van de gemeente
Vorden aan het adres De Horsterkamp 8 bij het daar
gevestigde hoofdstembureau van 9.00tot 1 7.00 uur
lijsten van kandidaten (model G5) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:

Te koop: z.g.a.n. lattenbodem voor 1 pers. ledikant
f50,Hoetinkhof 14.
Tegen betaling advertentie af
te halen konijnenhok
70x70x100 cm.
De Waard, Tel. 05752-2049
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

KANDIDAATSTELLING

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten
worden ter gemeentesecretarie verstrekt.
Datum 25 maart 1982
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de gemeente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikkingen op een verzoek om een vergunning ingevolge de Hinderwet van:

,lttdi

JotltrtfftnJI

Zutphenaeweg

Vorden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

DECHARME
VAN COMFORT.
Code 114 I) leest
Blauw chevroline
Fl. 139,95

Autorijschool
„Oortgiesen"

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter
secretarie van deze gemeente kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

GEMEENTE VORDEN

Martens

Boekhouder heeft nog tijd
voor het verzorgen van Uw
aangifte.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

- de lijsten van kandidaten (model G5)
- de verklaringen van bewilliging van de kandidaten
in hun kandidaatstelling (model G12)
-de machtigingen tot gebruik van de naam of aanduiding van de politieke groepering (model G2-2)

VOOR4/LUW

Wapen- en Sporthandel

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

1. mw. B. Gotink-Rouwenhorst, Lankampweg 4, 7251
PM Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrichting Lankampweg 4, kadastraal sectie N, nummer
195, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag, alsmede opslag van propaan;
2. Firma Oldenhave, Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden,
datum verzoek 31 oktober 1981, adres inrichting,
Spiekerweg 6, kadastraal sectie N, nummers 82, 84
en 86, om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een constructiewerkplaats en een smidsbedrijf;
3. dhr. H. Groot Roessink, Hengeloseweg 9, 7251 PA
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1981, adres inrichting Hengeloseweg 9, kadastraal sectie N, nummers 301 en 302, om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een houtzagerij, timmerwerkplaats en een houtopslagplaats;
4. Fa. G. Bargeman, en Zn. Ruurloseweg 53, 7251 LB
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1981, adres inrichting Ruurloseweg 53, kadastraal sectie B, nummer 1721, om een vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een aannemersbedrijf, waaronder een machinale houtbewerkingsinrichting;
5. dhr. A. Bosch, Schegeertdijk 26, 7218 NB Almen,
datum verzoek 26 oktober 1981, adres inrichting Almenseweg 34, kadastraal sectie M, nummer 713, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in voorraad hebben van handelen in
vuurwapenen en munitie.

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Informeer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.
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Voor een deskundige, betrouwbare en snelle service
van al uw radio of televisieapparatuur

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER
Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533
Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

00.37.

Bloedsinaasappels 10^ 1,95
' Spaanse sinaasappels
grote. 10 stuks

«J,U O

Lombarts IKHO

2,25

REFORM
Fruitbloesemhoning
van 4,95 voor

Uniek plan
Woonhuizen, twee onder één kap.
zeer voordelig in prijs

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags

AGROOTKORMELINK
horlogetïe goud & zi Iver optiek
Spalstraat 27, Hengelo (Gld.). tel. 1771

Het Hoge 11. 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Q ÜK

«J f «f U

Brunnekreeft

groente en fruit

Dorpsstraat 1 7, telefoon 1617

Strekking van de beschikkingen is deze te verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden ter voorkoming van
gevaar, schade of hinder van ernstige aard buiten de inrichtingen.

Kep;ii;ili

IvMKKINK
Nieuwsiad M Volden
HW752-23W

Bij de

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door:
a. de aanvragers:
b. de betrokken adviseurs:
c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend:
d. enige andere balanghebbenden die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSB\REN
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 -

Tel. 05752-1 531

Datum: 25 maart 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Drijfhout.
M. Vunderink.

Wij verhuren
voor uw gazon een

De lente nadert!
Komt U nu eens onze prachtige fietscollectie zien.
Wat u in de winkels niet ziet, vindt U
vast in onze grote showroom achter.

Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. Tel. 05752-1364
Kunstgebittenreparatie

vertikuteer
machine

In ons eigen atelier, perfekt op maat
gemaakt en 1e klas gekonfektioneerd.
voor slechts A
per meter
Deze 120 cm brede acrylkwaliteit
wordt geleverd in 9 boeiende kleuren.
Kleurecht en krimpvrij.

voor het zagen van uw openhaard hout een

motorzaag

MODEHUIS

Tot ziens bij:

DROGISTtRIJ

TEM KAT!
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Fa. KUYPERS

Tel. 1393

Vorden, telefoon 05752-1261

VORDEN TEL. (05752) 1381

Wegens interne verbouwing houden wij van maandag 29 maart tot en met zaterdag 3 april

GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING
Tenniskleding - tennisrackets - zwemkleding - ruiterkleding - trainingspakken - sportschoenen
hengelsportartikelen - aquariumartikelen - dierenbenodigdheden etc. etc.

KNALKOOPJES TOT 80% KORTING
vergunning goedgekeurd door de kamer van koophandel en fabrieken voor noord-oost Gelderland te Zutphen
d.d. 8-3-'82, no. 82/19.
Wij zijn GESLOTEN van maandag 5 april tot en met donderdag 8 april 1982.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
j^"PHENSEWEG 41*VOftf>EN»Tel.05752-1318

Vragen over

Isoleren ?

Kom dan naar H.C.I. tijdens
OPEN HUIS. Deskundige
voorlichting en demonstraties
van isolatie.

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zijn slechts 10 dagen geldig

U zit weer goed!
Wij leveren u gloednieuwe kussen, die weer jaren meegaan.
Per stel, met kwaliteits meubelstoffen en eerste klas Poleye ther interieur.

De H.C.I. weet er alles van
v.a.

249,-

ONZE TOPPER
p. stel.

Bel even voor een afspraak en wij komen bij u.

SKIM

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

J. H. WILTINK -

oplossing
voor alle
afdichtproblemen
SKIM kan toegepast worden als
universele afwerkmortel voor alle
(pann-) daken, als tochtafdichting bij
bestaande of nieuwe kozijnen,
drernpels, muurreparaties,
leidingdoorvoeren, dakranden enz.
Voor SKIM informatie,
OPEN HUIS en DEMONSTRATIES
op vrijdag 26 maart 's avonds van 19.00
tot 21.00 uur en zaterdag 27 maart van
10.00 tot 16.00 uur

Het Hoge 20 - Vorden

H.H. Landbouwers
Bent u van plan om dit voorjaar nieuwe
werktuigen aan te schaffen?
Zijn uw machines aan een onderhoudsbeurt toe of moeten ze gerepareerd
worden?

BOUWMAT CENTRUM

l U.B l

Kruisbergseweg 13, hengelo (Gld), Tel 05753-2121
Binnenweg 4, Utft, Tel 08356-83141

Meeneemprijs%3%7f"~ p.mtr.

W GRANDIOOS
BOEKENWEEKGESCHENK
W GESCHENK
'EEN HEER WAARDIG'

Vraag vrijblijvend advies bij de

Fa. M. Arfman
Wildenborchseweg 21. Vorden. Tel. 6732

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
H.CJI

RIB TAPIJT 400 cm. breed, 1 kleur

Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

L*GA Boek en kantoor

Raadhuisstraat 22. Vorden.
Tel. 05752-3100.

