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Oranjevereniging Vorden
U hebt begrepen dat de redacteur van het Contact een plaatsje voor de Oranjeve-
reniging heeft open gelaten om het vervolg-stukje "informatie" te geven voor het
komende koninginnefeest. Redacteur onze dank!!!
Er is nog veel te vertellen, 't Moet natuurlijk ook geen "nöll'n wodd'n" om Leest-
man's taal gebruiken.
De spits wordt afgebeten door Vordens Toneel. 29 april zijn 's avonds kaarten ver-
krijgbaar aan de zaal. Plaats Dorpscentrum. Gezellig even blijven praten. Een z.g.
warming-up voor 30 april!!!
Wanneer de secretaris het briefpapier van de Oranjevereniging gebruikt, geeft dit
altijd iets uitdagends te zien. Het hoofd van dit papier is voorzien van een muzie-
kinstrument "trompet" waaruit de Slogan 't Is oranje, blijft oranje wordt gebla-
zen. Dit is ook een uitdaging voor 30 april wanneer wij ALLEN het Koninginne-
feest vieren.
Het bestuur der Oranjevereniging heeft getracht U een programma voor te schote-
len, waarbij U allen weer bij bent betrokken.
Tradities en normen zijn uiteraard gehandhaafd, maar zoals met alle dingen moet
je zorgen dat er een frisse wind blijft waaien. Vorig jaar trok de versiering en zes-
kamp nogal aandacht, maar deze keer komen de Graafschaprijders met de Trial
nogal in de picture. Dit wordt ook iets sensationeels.
Vergeet verder onze jeugd ook niet. Tijdens de pauze van de Motor-trial zal er een
behendigheidswedstrijd worden gehouden van: "Het langst mogelijk op het ach-
terwiel kunnen rijden". Hier moet een Vordense kampioen uit te voorschijn ko-
men. Dit staat onder supervisie van de Graafschaprijders.
Ringsteken per dogkar door aanspanning in de reep'n zal voor de nodige variatie
zorgen. Ja dames, ook U kunnen wij niet missen. Als de heren, vogelschieten,
kunnen jullie ringsteken. De heren kunnen natuurlijk ook meedoen als ze er tijd
voor hebben.
De jeugdsociteit trekt ook uw aandacht. Niet alleen het programma van 's mor-
gens voor de wat jongere jeugd, maar ook 's avonds voor de wat oudere jeugd.
Een gehele rock-band bewerkt door Tarzan zal dan optreden. Deze beroemde slin-
geraar van weleer kunt U 's avonds in het jeugdcentrum aanschouwen.
Dit was een greep uit het programma. In de Oranjekrant komt het volledige pro-
gramma natuurlijk.
Doe echt mee "feestvieren" en doe of bedenk iets ter verhoging van de feestvreug-
de. Maak plezief en.... laat ons mooie Vorden als een echte Parel voor de dag ko-
men, ook na afloop van het feest!
Bestuur Oranjevereniging, de commissie en alle medewerkers rekenen op U.

A. Schipper,
voorzitter Oranjevereniging

Stichting Noodhulpdienst
deed uitstekend werk
775 maal hulp verleend

De Stichting Noodhulpdienst Vorden, die drie jaar geleden is opgericht, blijkt
plaatselijk duidelijk in een behoefte te voorzien. De Stichting die ten doel heeft om
met en door vrijwilligerswerk aan iedere inwoner in de gemeente Vorden hulp te
bieden op tijden en gelegenheden, wanneer een beroep op haar zal worden gedaan,
verleende in het afgelopen jaar in totaal 115 maal hulp. Te weten: 60 aanvragen
voor huishoudelijke hulp, 50 voor vervoer en 5 voor boodschappen. Aan vijf aan-
vragen kon helaas niet worden voldaan.

De Stichting hield in de kantine van villa
Nuova haar jaarvergadering, waarbij
aanwezig waren het dagelijks bestuur,
het a lgemeen bestuur en de
vrijwilligers(sters), een en ander onder
voorzitterschap van mevrouw I.A.M.J.
Snoep-Jager. Een speciaal welkom
richtte zij in haar openingswoord tot
wethouder Lichtenberg. De heer Brum-
melman bracht een keurig financieel
verslag, waaruit bleek dat men - zonder
subsidie van de gemeente - dank zij bij-
dragen van vele personen/verenigingen
het boekjaar met een batig saldo kon
afsluiten. De kascommissie bracht bij
monde van de heer Husken een goed-
keurend verslag, alles werd uitstekend
in orde gevonden. Tot nieuw lid in deze
commissie werd gekozen de heer Turf-
boer.

Het vrijwilligers functioneerde dank zij
de geweldige inzet van de drie coördina-
trices ook in 1980 zeer goed. Op 6 no-
vember j . I . bezochten voorzitster en
twee coördinatrices een rayoncontact-
dag in Lichtenvoorde waar over en weer
nuttige ervaringen werden uitgewisseld.
De stichting heeft drie coördinatrices:
de dames E. v.d. Berg-Louwers, tel.
6875, Van der Vuurst, tel. 2072 en
Brandenbarg, tel. 2003, die- wisselend
per 14 dagen - dagelijks telefonisch be-
reikbaar zijn.
Er is regelmatig een bespreking met de
voorzitster en de coördinatrices over de
lopende aanvragen. Ook in moeilijke
gevallen wordt overleg gepleegd. Secre-
taris de heer G.W. Hazekamp lichtte in
zijn jaaroverzicht een aantal punten toe.
Alle vergaderingen en bijeenkomsten

werden gehouden in de kantine van Vil-
la Nuova; aan de heer Ottens directeur
werd hartelijk dank gebracht voor het
gratig beschikbaar stellen van deze
ruimte.

Wethouder Lichtenberg sprak namens
het college van B&W waarderende
woorden voor het sociaal-charitatieve
werk van de Stichting. Het is zeer pretti-
ge ervaringen dat het in de tegenwoordi-
ge tijd nog mogelijk is dat een dergelijke
stichting geheel door vrijwilligers(stcrs)
draaiende wordt gehouden. Meegedeeld
werd dat een bestuursafvaardiging on-
langs de landelijke vergadering in
Utrecht had bijgewoond, waar onder
meer de omgang met bejaarden aan de
orde was geweest.

Het is de bedoeling om in de loop van de
zomer eens een middag gezamenlijk een
fietstocht te houden met bestuur en vrij-
willigers(sters) om zodoende elkaar wat
beter te leren kennen. Het huidige
bestuur van de Stichting wordt gevormd
door: mevr. I.A.M.J. Snoep-Jager
voorzitster; E. v.d. Berg-Louwers 2e
voorzitster; G.J. Brummelman, pen-
ningmeester; G.W. Hazekamp Ie secre-
taris en mevrouw M.J.B. Zents-
Willemsen 2e secretaresse.

Na de pauze vertoonde mejuffrouw
Dolleman eigen kleurenopnamen van de
twee bezoekdagen van de deelnemers
aan de Olympische spelen voor Gehan-
dicapten aan Vorden en omgeving, vo-
rig jaar juni/juli. De voorzitster dankte
tot slot alle vrijwilligers(sters) en mede-
werkers(sters) die hun tijd en inspan-
ning in het afgelopen jaar aan de Stich-
ting hadden gegeven. Zij hoopte en ver-
trouwde er op dat zij met dezelfde inzet
hun tijd en krachten ook dit jaar zou-
den geven.

Wicl^bnd oudste kerkdorp
van de Graafschap
De kerk in Wichmond is een 19e eeuws
waterschapskerkje welke werd ingewijd
20 apriJJ856. In 1930 werd de toren ver-
vange^^ in 1956, het eeuwfeest van de
kerk, Wrd het interieur gewijzigd. Nu
25 jaar later heeft zowel het in-als exte-
rieur een grondige restauratie achter de
rug, zodat de Hervormde gemeente van
Wichmond op 4 en 5 april in een totaal
gerenoveerde kerk het 125 jarig bestaan
van hun kerk kunnen meevieren. Gezien
het niet al te grote zitplaatsen bestand
van de kerk en de wetenschap dat er zeel
veel belangstellenden zijn die een kijkje
willen komen nemen in de kerk van
Wichmond heeft de Kerkeraad besloten
om voor belangstellenden de kerk open
te stellen op zaterdag 4 april. Tijdens
deze openstelling zullen door de diverse
verenigingen, die betrokken zijn bij het
kerkelijke leven in Wichmond enkele
cadeaus worden aangeboden. Op zon-
dag 5 april wordt de kerk opnieuw in ge-
bruik genomen in een aangepaste kerk-
dienst waaraan wordt meegewerkt door
het kerkkoor-de meisjesvereniging en de
jeugdkerk, een gebeuren dat tekenend is
voor de betrokkenheid van de Wich-
mondse mensen bij hun kerk.
Verder wordt en in het kader van het
125 jarig bestaan in de kerk van Wich-
mond een toneelspel opgevoerd ge-
naamd "Het spel van Witmond". Een
spel wat geschreven is door wijlen Ds.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Hoorzitting van de commissie voor
bezwaar en beroepschriften.
2. Verleende collectevergunningen.
3. Verleende bouwvergunningen.
4. Het schaven van zandwegen.

Hoorzitting van de commissie voor be-
zwaar en beroepschriften.
Op woensdag 8 april is er een hoorzit-
ting naar aanleiding van een ingekomen
beroepschrift van de heer te Velthuis,
Oude Zutphenseweg 10 te Vorden tegen
de weigering van een bouwvergunning
voor het vergroten van zijn woning al-
daar. Deze hoorzitting begint om 20.00
uur en wordt gehouden in de boerderij
nabij Kasteel Vorden.

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben
een collectevergunning afgegeven voor
de periode van 6 april tot en met 11 april
1981 aan de Hartstichting.

Publicaties ingevolge de wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.A. Jurriëns, Hertog
Karel van Gelreweg 19 te Vorden, voor
het bouwen van een duivenhok aldaar.
2. Aan de heer H.A. Dostal, Onsteinse-

weg 16 te Vorden, voor het verbouwen
van een fabriekshal en het bouwen van
een woning op het perceel plaatselijk be-
kend Industrieweg 4 te Vorden.
3. Aan de heer J. Breukink, Het Jeb-
bink 36 te Vorden, voor het veranderen
en vergroten van een woning op het per-
ceel plaatselijk bekend Het Jebbink 3 al-
hier.
4. Aan de heer J. Lens, Het Jebbink 9 te
Vorden, voor het bouwen van een
schuurtje aldaar.

Het schaven van zandwegen.
Belanghebbenden die het schaven van
zandwegen tegen verminderd tarief
door de gemeente willen doen uitvoeren,
dienen hiervan melding te doen vóór 15
april aanstaande aan het bureau ge-
meentewerken. Na vaststelling van het
te betalen bedrag, hetwelk bij vooruit-
betaling dient te worden voldaan, zal de
weg in het werkschema van 1981 wor-
den opgenomen.
Bij opgave na 15 april zal op een langer
wachttijd gerekend moeten worden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

J.M. Gerritsen, oud predikant van
Wichmond. Het spel beschrijft het ont-
staan van de kerk in de Achterhoek en
de stichting van het kerkdorp Wich-
mond door Ludger, de man die het
Christendom naar de Achterhoek
bracht. Dat dit spel nauw verbonden is
met Wichmond moge blijken uit hè feit
dat het reeds meerdere malen is opge-
voerd, steeds door inwoners van Wich-
mond en Vierakker. De eerste opvoe-
ring vond plaats in 1947, de tweede in
1956, tijdens het eeuwfeest van de her-
vormde kerk in Wichmond en de derde
keer in 1969.
Nu zal de opvoering plaatsvinden op
donderdag 9 en vrijdag 10 april. Even-
tueel bestaat de mogelijkheid dat op 2e
paasdag 's avonds het spel voor de der-
de maal zal worden opgevoerd indien
mocht blijken dat er veel aanvraag voor
kaarten mocht zijn. Dat de kans hiertoe
groot is mag blijken uit het feit dat in
1969 het spel 6 maal is opgevoerd voor
steeds een geheel uitverkochte zaal.
Dit maal wordt het spel ten tonele ge-
bracht door spelers van de toneelgroep
van Wichmond-Vierakker en zal wor-
den geregiseerd door Dhr. Garritsen uit
Vierakker. Kaarten voor het spel zijn
verkrijgbaar bij Krijt Superette in Wich-
mond en bij Lever^middelenbedrijf
Jansen in Vierakker. _ *

Vordenaar weet ere prijs
te bemachtigen \
Op de onlangs gehoudejrPaasvee ten-
toonstelling te Rhenen iflti Vordenaar
T.H. Zents na zorgvulcr^e selektie en
een goed uitgekiend voederschema ge-
lukt een ere-prijs te behalen in de cate-
gorie buitenlandse rassen afdeling stie-
ren dikbillen (charlerois). Naast de gere-
nomeerde meesters zoals de gebroeders
de Lint en de heren Sneep een uniek re-
sultaat.

Pater van Heusden over
homofilie op KPO-avond
Onder voorzitterschap van mevrouw H.
Wiggers hield de KPO in zaal Schoena-
ker een goed bezochte bijeenkomst
waarop Pater van Heusden uit Nijme-
gen met zijn assistent een inleiding hield
over Homofilie.
Hij besprak dit actuele onderwerp zeer
uitvoerig en bestreed de veel heersende
opvatting dat homofielen, lesbieschen
enz. abnormale mensen zouden zijn.
In de pauze werden vele schriftelijke
vragen gesteld die alle werden beant-
woord. De voorzitster dankte de pater
voor zijn uiteenzettingen die zeer veel
hadden verduidelijkt. De voorzitster
heette een tweetal nieuwe leden welkom
de dames Fleming en Berendsen. Aan-
gaande de jute-actie s.o.s. wereldhandel
- die beoogt om vrouwengroepen in
Bagladesh te steunen - werd meegedeeld
dat er nog tassen te koop zjn ad ƒ 3,50.
Op dinsdag 26 mei wordt het jaarlijkse
reisje gehouden. Via Harderwijk en Le-
lystad rijdt men naar Volendam en Mar-
ken. Terug via Apeldoorn. Er hebben
zich nu al 48 dames opgegeven. Op dins-
dag 21 april wordt de eerstvolgende
KPO-avond gehouden. De Hony Boys
uit Groenlo zullen deze avond, waarbij
ook de echtgenoten zijn uitgenodigd,
diverse schetsjes, voordrachten enz. op-
voeren afgewisseld met muziek.

Koffieconcert
Vordens Mannenkoor
Op zondag 5 april a.s. zal het Vordens
Mannenkoor een zogenoemd koffiecon-
cert geven. De uitvoering zal plaats heb-
ben in de zaal van Hotel Bakker.

Lief-
hebbers van muziek, in het bijzonder
van koormuziek, zullen kunnen luiste-
ren naar een gevarieerd programma van
licht klassieke werken.

De toegang is
vrij. Vóór de aanvang en na afloop van
het concert is er voor eenieder gelegen-
heid om koffie te drinken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Mooi resultaat
De kollekte voor Simavi heeft dit jaar
ƒ6587,50 opgebracht. Fijn, dat weer zo-
velen meegeholpen hebben om dit
mooie resultaat te bereiken. Hartelijk
dank aan allen die gaven en aan de kol-
lektanten die zich weer zo spontaan be-
schikbaar stelden.

Jeugddienst in
Herv. Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 5 april zal, zo is de
planning, de maandelijkse Jeugddienst
gehouden worden in de dorpskerk. In
deze Jeugddienst hoopt dan voor te gaan
ds. E. Holtrigter uit Apeldoorn. Rudi
van Straten bespeelt het orgel en bege-
leidt zo de samenzang.

Het thema van de dienst, die mede voor-
bereid is door de jeugddienst-
commissie, luidt: "Verzoeking". Ieder-
een is zeer welkom in deze Jeugddienst.
Na de dienst is er de goede mogelijkheid
om wat na te praten en samen koffie te
drinken in de Voorde.

Passie-dienst van de
Raad van Kerken
De Raad van Kerken houdt een Passie-
dienst a.s. zondagavond 5 april. Deze
gezamenlijke dienst zal D.V. gehouden
worden in de Gereformeerde kerk. In
deze Passie-dienst hoopt voor te gaan
ds. J. Veenendaal. De gebroeders Ludo
en Anton Eykelkamp hopen zingend
aan deze dienst meer te werken.
De Raad van Kerken nodigt eenieder uit
deze dienst mee te maken.

Doet u al (weer)....
mee met de aktie Gast aan Tafel? Infor-
matiefolders en spaar kartonnetjes zijn
nog verkrijgbaar bij de Koster,
Kerkstraat. Ze liggen ook nog wel bij de
ingangen/uitgangen van de Hervormde
dorpskerk. De aktie-termijn loopt nu
van de Biddag (begin maart) tot de
Dankdag (de eerste woensdag in novem-
ber).

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: R. van Weperen en
E.J. Brummelman
GEHUWD: G.J. de Greef en A.G.
Groot Bramel
OVERLEDEN: E.M. Wolsing-Greuters
oud 85 jaar; C. Gerritsen-Gronouwe
oud 66 jaar; Th.W.E. Hartelman-
Leenen oud 60 jaar; B. Kleinbussink
oud 68 jaar.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

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

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 april 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal, Herv.
pred., dienst van Raad van Kerken.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 april 10.00 uur: ds. E. Hol-
trigter (Apeldoorn), Jeugddienst.
19.00 uur: Passie-dienst van de Raad

van Kerken, in de Gereformeerde kerk.
Ds. J. Veenendaal, m.m.v. Ludo en An-
ton Eykelkamp.

WEEKENDDIENST TANDARTS
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-
2513. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 april dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en consulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 4 april 12.00 uur tot maandag
6 april 7.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond en nachtdiens ook dr. War-
ringa.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK

Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

BRAND MELDEN

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

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



Te koop gevraagd: door ver-
zamelaar, !/2 centen, centen,
stuivers, enz. van voor 1948.
Tel. 05750-17412.

VOORJAARS-
AANBIEDING

CEMENT
1-5 zakken a ƒ 9,00
6-20 zakken a ƒ 8,75
21 of meer a ƒ 8,50

Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6, Vorden.
Tel. 05752-1486.

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

BEHANG/VINYL 1981
De nieuwe voorraad is binnen.
Voor elk wat wils, alle prijsklas-
sen. Natuurlijk bij

Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

Te koop:
Tel. 1785.

g.o.h. Bankstel.

Een nieuwe lente. Een nieuwe
motorgazonmaaier. Elke
prijsklasse uit voorraad te
leveren. FA. KUYPERS.
Tel. 1393.

STAATSLOTEN
verkoop maandag 6 april
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dagsvan 17-19 uur.
MEVR. STOFFELS \
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Te koop: g.o.h. peugeot 103 n
Te koop: g.o.h. Peugeot 103
en Mobilette voor de cross.
Tel. 6823.

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg6, Wichmond. Tel.05754-
793.

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

Al* u dal ook vu onz* kolUktie wüt
MO;g,«n mo#l u d»re koll*kti«
kannen «n daarom vragen wij: Kom

kennii maken.

JTKORMELINK
ie goud & zi Iver optiek

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

ROMMELMARKT BAAK
op zondag 5 april

van 10.30 tot 15.00 uur
bij St. Martinusschool,

Wichmondseweg.

v.v. Vorden
a.s. dinsdagavond

ÖROTE BINGO
Hoofdprijs:

Hoofdprijs: racefiets
met 10 versnellingen
of luxe tuinstel

Zie adv. elders in dit blad.

Gemeente Vorden
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op
art. 12 (en art. 29, Ie lid)1 van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat ten
gemeentehuize te Vorden en op maandagavond in het
Dorpscentrum met ingang van 2 april 1981 ter inzage
ligt de van de vereiste bijlagen voorziene aanvraag (en
ontwerpbeschikking)1 van de heer G. W. Groot En-
zenrink te Vorden voor een vergunning ingevolge de
hinderwet tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een bewaarplaats voor mest, als
gevolg van de uitoefening van een veehouderij,
alsmede een propaangasinstallatie op het perceel
plaatselijk gemerkt Deldensebroekweg 21, kadastraal
bekend als gemeente Vorden, sectie N, nr. 51 en wel
tot 2 mei 1981, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00
uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur en elke maandag
van 18.00 uur tot 21.00 uur; na deze datum, tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur; desgewenst kan
aldaar een mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 2 mei 1981 schrif-
telijk bij ons college worden ingebracht en dienen te
worden gezonden aan burgemeester en wethouders
der gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe-
ken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323), kunnen tot 25 april 1981 mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid
wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de
aanvraag.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder
diverse voorwaarden om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen1).
Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven en een ieder die aantoont dat hij/zij
daartoe rederlijkerwijs niet in staat is geweest, naar
aanleiding van de beschikking beroep kunnen
instellen bij de Kroon.

Vorden, 2 april 1981.

burgemeester en wethouders voornoemd
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Gemeente Vorden,
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergun-
ning (art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanal
heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede in het Dorpscentrum op de
maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
verzoek met bijlagen van de heer J. A. Korenblek,
Zelstweg 2, 7251 JR Vorden, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een bewaarplaats voor mest, als gevolg van de uit-
oefening van een veehouderij aan de Zelstweg 2,
kadastraal bekend als gemeente Vorden, sectie M,
nummer 156.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is
de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tege-
lijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage
gelegd.
Strekking van het onderwerp van de beschikking: de
vergunning te verlenen onder de gebruikelijke voor
dat soort inrichtingen geldende standaardvoorwaar-
den ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van
ernstige aard.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bewaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder
kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet
plaatsvinden vóór 25 april 1981. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Vorden, 2 april 1981

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Bij opgave voor 7 april kunt u nog beginnen met
rijles voor onze AKTIEPRIJS bij

Auto- en Motorrijschool

GERRIT SCHOT"II

vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Insulindelaan 21, tel. 1276 of 05750 - 16403
Ml-rijksgediplomeerd

Lehkereluie lenfeahtievanlS
bij SOgulden boodschappen
deze stoel voor maar 14r
Blijvend lage prijzen en leuke akties bij V.S dat is dubbel voordeel voor u
deze week bij aankoop van 50 gulden boodschappen een prachtige Unica vouwstoel van 17,95
voor 14,95 Met sterke gestreepte of gebloemde stof in rood-wit of blauw-wit bekleedt,
geniet van de lage prijzen Geniet van 't voorjaar bij V.S.

Plastic afwasbak
vierkant 34 x 34 cm
kl. bruin van 4,95 voor <
Palmolive
shampOO 4 soorten
van 1,65 voor.

Deze week bij aankoop van f50,00
aan boodschappen

l unica stoel
rood/wit - blauw/wit
gestreept of
gebloemd

Prodent Tand
pasta set 2 tubes
van 1,98 voor

Lampolie
diverse geuren flakon
l liter van 2,49 voor

Hobby box
kleur beige of bruin
van 14,95 voor

<x Bols \
ƒ Beerenburger fles l liter |

van 14,95 -g S\f\f *
l voor 11 ^<)5 i%13*

Bokma

/' Karvan
Cevitam

fles 0,5 liter •
\ van 2,49

^_ voor — —
^••.-.̂ /,

i'St*̂II 'J
Jonge jenever
fles l liter
van 16,45

voor

'-•:-:-:-:^:--. •,*
.-.-.•.-.-.- .-, - c

w l > >^ut

BOKMA
•<*.
• îT^y?^: •*

•Ebbuil

Grolsch bier \
1| krat 20 pullen-g />.|/| l |S»31 W
Lv deze week nog • -**tU | > A* Ĵ *

•tv ,'/ Patat fnt(
^^^•^^^ f baal l kilo-g ^,ff

| van 1,59 l «63
%.. voor .M. •

^^* ^^^^^Kruidenier

Rijst / /

Grof gebroken
zak l kili
van 1,19

voor O?9

Raak
Shandy

fles l liter *g^Q
van 1,63 1^7

voor M. 9

Chocolade
eieren net 7 stuks

van 2,25 voor

Smith Chips
gezinspak van 1,25 voor-5

Theebiskwie
pak van 0,69 voor
Engels

pepermunt zak
200 gr. van 1,25 voor 5

De Heer
paas chocolaatjes
pak 150 gr.
van 2,59 voor

Klok Hagelwit
koffer 2 kilo
van 4,95 voor

Colombo
koffiemelk l literfles
van 2,29 voor

Haring in
tomatensaus

ovaal blik 400 gr.
van 2,45 voor
Montilla

oorkruik 2 liter
van 8,95 voor

Resi frituurvet
pak 500 gr.
van 1,98 voor

Slijterij
Hoppe Vieux
fles l liter
van 16,95 voor

Bols kersen-
brandewijn

l liter
van 13,95 voor

legerij
geldig van 2-4 t/m 4-4-1981

Varkenslappen
500 gr. heel kilo

Braadworst
heerlij k gekruid heel kilo.

Nassivlees
500 gr

Ossenstaart
500 gr..

Kalfsgehakt
100 gr..

Zwan Paling-
worst 100 gr..

Snijworst
150 gr. _

maandag
Speklappen
heel kilo

dinsdag
Fijne riblappen
500 gr..

woensdag
Gehakt
(half om half)
heel kilo

Reklames 2-4 t/m 8-4-1981

l

Remia
halvarine kuip 500 gr.
van 0,95 \̂̂ Tf|

^ voor l l / y é

^^^^. ^f

Tarwe Casino
800 gr. deze week _

Melkbollen
zak 9 stuks deze week
Carnaby

bavaroise aard
beientaart deze week _

Zuivel

Mona Franse
kwark 450 gr.

van 1,92 voor

Camembert
of brie blik 125 gr.
van 3,09 voor

MAR K Tl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLD l RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN



Hiermee betuig ik mijn harte-
lijke dank aan familie, buren
en vrienden voor de felicita-
ties en kado's, die ik op mijn
90ste verjaardag mocht
ontvangen.

G. ROSSEL
Vorden, april 1981
Deldenseweg 6a.

Hiermede willen wij iedereen
bedanken, die onze trouwdag
op 13 maart, tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Ronald en Gerda Bos
Hoetinkhof75,
7251 WK Vorden

Voor uw vele blijken van
medeleven, tijdens de ziekte,
en na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

HENDRIKA
FLAMMA-TEUNISSEN

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Fam. Flamma
7251 PW Vorden, april 1981
Deldensebroekweg 9

Opa van de Mispelkampdijk
en
Opa van 't Kerspel

hartelijk gefeliciteerd.
Daniël, Mirjam en Ruth

Champion lOvs ƒ467,-
Champion 12 vs ƒ503,-
van Fongers, Barink

Te koop: elek. cirkelmaaier.
Wegens afschaffing gazon
met 30 meter kabel.
Tel. 05752-6880.

Te koop: klassiek g.o.h.
bankstel. De Haar 4, Vorden.

Alle voorkomende reparaties
aan uw grasmaaier verrichten
we vakkundig en snel.
Fa. KUYPERS — TEL. 1393

Te koop: 75 are mais. G. J.
Rossel, Deldenseweg 6.

ROLLUIKEN
zijn energie-besparend
leverbaar met aluminium en
kunststof lamellen in 6
kleuren.
Zij beschermen u en uw huis
tegen
a. kou, sneeuw, vorst, storm

en regen.
b. hitte en lichtinval
c. inkijk en geluid
d. inbraak
Meer informatie en vrijblij-
vende offertes bij

INTERIEUR VERZORGING

HELMINK

Te koop: dressoir, wit met
palissander, 4 laden, 4
deurtjes. Tel. 05752-2002.

De sportieve vrouw rijdt...
Sprint-Race Spec. 10VS
Mixteframe, blauw .. .ƒ818,-
'n Fongers, Barink

Hebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt, bel dan
2024 en wij komen het iedere
eerste zaterdag van de maand
bij u ophalen.

Gun U zelf nu een nieuwe
lichtlopende Gazelle fiets.
Bijna elk type uit voorraad
leverbaar. We ruilen Uw oude
in
TWEEWIELERBEDRIJF
KUYPERS - Tel. 1393

Te koop: Kreidler RMC sept.
79. Prijs n.o.t.k. en race-fiets
10 vers. 5 mnd. oud. gew. 7
kilo merk. Fongers. Ruurlose-
weg56, Vorden.

Flits, kinderfietsen - kwaliteit
en degelijkheid én veiligheid
vanaf ƒ240,-
van FONGERS, BARINK

v.v. Vorden
Klaverjassen
en
Jokeren

a.s. maandag 6 april
aanvang 20.00 uur
in de kantine.

HARRY KLEIN IKKINK
en
NARDI HENNINK

zijn blij u mee te kunnen delen dat zij
D.V. hopen te trouwen op donderdag
9 april 1981 om 13.30 uur in het gemeen-
tehuis te Varsseveld.

Zij willen Gods zegen vragen over hun
huwelijk in de Gereformeerde Kerk te
Halleom 14.15 uur.
In deze dienst zal voorgaan Ds. J. Zijl-
stra uit Vorden.

Er is gelegenheid tot feliciteren in zaal
De Vos, Doetinchemseweg 94 te Wes-
tendorp van 15.30 tot 17.00 uur.

Ons toekomstig adres is: Boesvelderdijk 29,
7054 BE Westendorp, telefoon 08359-531

Op 12 april a.s. hoop ik 80 jaar te worden.

Dat wil ik samen met familie en beken-
den vieren op zaterdag 11 april.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30
uur in zaal Hotel-Restaurant „In de
dennen" te Diepenheim.

Tante Gonnie Lefers-Postma

Vorden, april 1981 - Galgengoorweg 15

Op donderdag 9 april hoopt

G. W. WEENK

zijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid om te feliciteren 's avonds
van 19.30 tot 22.00 uur in „'t Pantoffei-
tje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251 MZ Vorden, april 1981
Schuttestraat 12

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen berichten wij u, dat onverwacht
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

GERRIT NIJENHUIS
echtgenoot van A. Zweverink

in de ouderdom van 77 jaar.

A. Nijenhuis Zweverink
H. A. Nijenhuis
G. W. Nijenhuis
J. Nijenhuis-Regelink
G. Bargeman-Nijenhuis
J. Bargeman
A. Nijenhuis
J. Nijenhuis-Koning
J. Wullink-Nijenhuis
A. J. Wullink
en kleinkinderen

7251 K J Vorden, 29 maart 1981
Wildenborchseweg 34

Liever geen bezoek aan huis

Onze man en vader ligt opgebaard in het rouw
centrum Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren aldaar woensdag
l april van 20.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal
worden gehouden op donderdag 2 april om 13.00 uur
in de Hervormde kerk te Vorden.
De begrafenis zal aansluitend om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatshebben.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Ook U
zult wel eens denken aan de toekomst van u en
uw kinderen. Wél of geen kernwapens bijv.?
Wilt u daar wat meer van weten? Over mee-
denken? Kom dan ook op de

Informatie- en
diskussiebijeenkomst
op dinsdag 7 april om 8 uur
in het Dorpscentrum

Daar gaat de Vordense werkgroep van het Interkerke-
lijk Vredesberaad en vertegenwoordigers van C.D.A.,
P.v.d.A en V.V.D. met elkaar in gesprek. Natuurlijk
krijgt u ook het woord. Iedereen hartelijk welkom.

Secr. 't Wiemelink -tel. 2173

WEEKKNALLER!!
Donkerblauwe open

damesklomp
Normaal f 19,90 flF
Deze week l Wf ™

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

uitnodiging

juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

op dinsdag 7 april a.s.

gemoderniseerde zaak.

Van 15.00 uur tot 19.00 uur bent u
welkom om het resultaat
te komen bekijken.

Fam Siemerink

Bouwbond FNV
Jaarvergadering
op vrijdag 3 april.
Zaal De Herberg.
Aanvang 20.00 uur.

Huldiging van 11 jubilarissen -25 jaar lid.

Bingo-avond
s.v.p. balpoint meebrengen Het Bestuur

Wegens

verbouwing

gesloten
tot en met 7 april

e> juwelier

OO
zutphenseweg?,

VORDEN

I

Dr. STERRINGA

is van 6 t/m 10 april

AFWEZIG

Voor patiënten wiens achternaam begint met de
letter A t/m K wordt waargenomen door Dr.
Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432.
Voor patiënten wiens achternaam begint met de
letter L t/m Z wordt waargenomen door Dr. v.
Tongeren, Christinalaan 18, tel. 1678.

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -.broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
4, dottiTtlltKdt

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Weekend-aanbieding
Love EOspijkerbroeken NU Oof •

Love RQRibbroeken NU öïf f'

Verkoop start vanaf woensdag 8 april

Wolf Gazonverniewing
voor 50 m2. Van 51,90 voor.

n koopje Heksenketel
met muurhanger
van 11,60 voor

Hark met steel
van 12,50 voor

Telefoonrekje
van 24,50 voor

barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

In onze voorjaarskollek
tie vindt u J\\canlara
blazers, jasjes en mantels.
Jlkantara is het nieuwe
materiaal met fantaStisdx
eigenschappen
Jiet herinnert aan \ucdc,
maar heeft een eigen
karakter. Mcantara is
fwXUfltS en toch bijzonder
;>r<iklisj) (zelf eenvoudig
te reinigen, het hlijjt
prachtig en kreukt niet)
Jllcantara is licht en
prettig in het dragen.
.Alawtara het succes van
de tachtiger jaren.

w\] lonen
onze voorjaarskokkiie

Uw zaak

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

O
O
C>
€
O
€
€

O
O
O'
o
o
o
€

O
€

H.H. VEEHOUDERS
Denkt u over het maken van een

SLEUFSILO OF i
PLAATVLOER? S
Maak dan gebruik van onze ervaring en \
laat u voorlichten over verschillende ?
methodes.

Vraag vrijblijvend inlichtingen.
BOUWBEDRIJF L.M.N.

LUBBERS-MEULENBRUGGE
HENGELO (GLD.)RUURLOSEWEG4a
Tel. 05753 - 2977 (b.g.g. 08342 - 2505).

3
3
3

PAASEIERENAKTIE t.b.v. Gym.ver. SPARTA
op zaterdag 11 april verse paaseieren aan huis bezorgd. STEUN ONZE VERENIGING
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 april 1981

43e jaargang nr. 3

VVD Raadslid E. Brandenbarg:

„Ik heb bestuur Stichting Dorpscentrum
onbedoeld in diskrediet gebracht'"
Het liberale raadslid E. Brandenbarg die vorige week in de commissie sport &
cultuur enkele negatieve geluiden over het funktioneren van het bestuur van de
Stichting Dorpscentrum had geuit betuigde hierover dinsdagavond in de raad van
Vorden zijn spijt.

"Ik het het bestuur van het dorpscen-
trum onbedoeld in diskrediet gebracht,
hetgeen niet mijn bedoeling was. Ik
moet wel toegeven dat hetgeen in de
pers gepubliceerd is inderdaad door mij
is gezegd", aldus Brandenbarg die er
aantoevoegde inmiddels een goed

gesprek te hebben gehad met het
bestuur van het Dorpscentrum.
De heer J. Bosch (P.v.d.A) die als afge-
vaardigde van de raad zitting heeft in
het bestuur van het Dorpscentrum vond
het moedig van Brandenbarg dat hij op
zijn gedane uitspraken is terug

gekomen. "Ik heb mij aan dergelijke op
roddel gebaseerde uitspraken flink geër-
gerd. Het leert dat je zorgvuldiger moet
zijn met uitspraken in het openbaar",
zo zei hij tot Brandenburg.
Burgemeester Vunderink toonde zich
eveneens verheugd dat Brandenbarg
"de scherpe kantjes" er vanaf heeft
gehaald in deze openbare raadsver-
gadering.

ƒ 138.070,- subsidie
De raad ging overigens met het college-
voorstel akkoord om het dorpscentrum
ƒ 138.070,-- subsidie te verlenen. "Het
dorpscentrum krijgt hiermede wat zij
dent nodig te hebben", aldus de reaktie
van de heer Bosch.

Wethouder H. A. Bogchelman:

„We laten bouw sporthal niet afhangen
van al of niet verkrijgen van DACW subsidie"
Wethouders H. A. Bogchelman (VVD) antwoordde dinsdagavond op een vraag
van socialist J. Bosch dat de gemeente niet van plan is met bouw van de sporthal te
wachten totdat er bericht is ontvangen op de aanvraag op subsidie bij de DACW.

Voor de bouw van deze sporthal (afm.
22 x 42 x 7 meter) is een maximum
bedrag van ƒ 1.475.000,- uitgetrokken.
De heer Bosch die in het verleden bij de
plannen tot de bouw van de huidige
sportzaal er meerdere malen op had
aangedrongen voor een groter afmeting
te kiezen dan 28 x 22 was verheugd dat

er thans toch een sporthal zal verschij-
nen.
„We hadden er wel op gehoopt, maar
niet op gerekend", zo sprak hij.
De heer Bannink vroeg hoe het nu
financieel moest, nu de GAMOG
winsten reeds bij de investeringsnota
voor de binnensportakkomodatie gere-

serveerd.
De heer H. Tjoonk (VVD) vroeg zich af
of een prijsvraag zoals het college dat
beoogt bij het ontwerpplan wel zin
heeft. „Neem toch een man uit het dorp
die ook kan bouwen", zo adviseerde
hij. Wethouder Bogchelman maakte
hem duidelijk dat het niet zo eenvoudig
is om een aanpassing te krijgen aan een
bestaand gebouw. Wel zegde hij toe dat
er zoveel mogelijk Vordense aannemers
bij de bouw betrokken zullen worden.

99Vereniging Oud Vorden" een feit
„Het bestuur stelt zich ten doel enkele malen per jaar iemand uit te nodigen om
ons wat meer te vertellen over bepaalde onderdelen uit de historie. Het zou bij-
voorbeeld iemand kunnen zijn die veel van Staring afweet, in de archeologie goed
thuis is of ons veel van veldnamen kan vertellen". Dit stelde de heer H. G. Wullink
voorzitter van de "Vereniging Oud Vorden" tijdens de oprichtingsvergadering
van de kersverse vereninging.

De heer Wullink wees erop dat in de
buurt nog verschillende historische mu-
sea of oudheidskamers te bezichtigen
zijn. "Uit een bezoek aan een dergelijk
museum kunnen tal van dingen naar vo-
ren komen die voor onze vereniging van
nut kunnen zijn", aldus de heer Wul-
link.
Inmiddels is in het bestuur ter sprake ge-
komen om ook in Vorden een museum
of oudheidkamer op te richten.
Hiervoor is reeds een informatief onder-
houd geweest met de voorzitter van de
oudheidkundig Contact uit Zutphen.
"Uit dit gesprek is ons gebleken dat een
dergelijk iets voor een vereniging met de
omvang van de onze volstrekt onhaal-

bar is. Afgezien nog van de moeilijkheid
een geschikte ruimte te vinden, zal de
exploitatie zoveel vragen dat dit niet
door ons is op te brengen", aldus voor-
zitter Wullink.

Tentoonstelling
Het bestuur van de "Vereniging Oud
Vorden" wil de mogelijkheid onderzoe-
ken om eenmaal per jaar een ten-
toonstelling te organiseren. De gedach-
ten gaan daarbij uit naar oude ansich-
ten, handschriften en voorwerpen met
historische achtergronden die enig in-
zicht kunnen geven hoe Vorden er vroe-
ger uit zag en hoe hier geleefd en ge-
werkt werd.

Ten aanzien van de monumentenzorg
zal de vereniging steeds bijzonder attent
dienen te zijn om wat waard is om be-
houden te worden voor de toekomst in
stand te houden. Hoewel de vereniging
zelf geen verordeningen op dit gebied
kan vaststellen zal zij toch goed gefun-
deerde adviezen aan het gemeente-
bestuur moeten kunnen geven.
Het bestuur^^n "Vereniging Oud Vor-
den" is ii^Mdels als volgt samen-
gesteld: voorzitter H.G. Wullink, secre-
taresse mevrouw Vreeman, penning-
meester L. Schoolderman en de leden
H.W.C. Haverkamp en G.H. v.d. Peyl.
Tijdens deze oprichtingsvergadering
vertoonde ^fcheer Joh. Dolphijn een
film over ol^^orden het geen zeer op
prijs werd gesteld.
De eerstvolgende avond van de vereni-
ging zal worden verzorgd door de heer
G.J. Eskes met dia's over oud-Vorden.
De datum voor deze avond zal nog na-
der worden bekend gemaakt.

Instelling werkgroep welzijnsplanning
positief door de Vordense Raad ontvangen
De raad van Vorden heeft zich dinsdag avond verheugd uitgelaten over de instel-
ling van de werkgroep voor welzijnsplanning. Tevens werde de taken en werkwijze
vastgesteld en omschreven. De heer C. Chr. Voerman (CDA) vond de gehele opzet
zeer democratisch. Hij benadrukte nogeens zijn zienswijze om beslist geen raads-
leden in de werkgroep te benoemen. (Het college dat in deze benoemt heeft dit ook
inderdaad niet gedaan, zoals uit de namen bleek. De heer Voerman vond voldoen-
de faciliteiten aanwezig om de werkgroep goed te laten draaien.

Hij stelde voor om de emancipatie-akti-
viteiten ook in deze werkgroep te inte-
greren. Wethouder W.A.J. Lichtenberg
(CDA) had hier wel oren naar. Tot slot
sprak Voerman de hoop uit dat inzake

de sportfederatie ook spoedig "een
dergelijk stuk" op tafel komt.
Raadslid G. J. Bannink (eenmansfrak-
tie) had er bezwaar tegen dat 2 Zutphe-
naren zitting hebben in de werkgroep.

Wethouder Lichtenberg stelde hem
gerust. Door ziekte en door een niet
nader genoemde reden zullen beide
personen vervangen worden door
Vordenaren, aldus wethouder Lichten-
berg.

Voor een ander "welzijn" zoals burge-
meester Vunderink het uitdrukte stelde
de raad ƒ 12.700,- beschikbaar. Het
betreft hier de vervanging van de schaft -
gereedschapswagen, de cirkelmaaier en
het waterpastoestel.

VVD Raadslid H. Tjoonk over beleid GAMOG:

„Bepaalde categorie mensen wordt
op Middeleeuwse wijze behandeld"
Het VVD-raadslid H. Tjoonk was dinsdagavond nogal verbolgen over de
plannen van de Gamog om minder rendabele gebieden niet meer aan te
sluiten. "Hierdoor wordt een bepaalde categorie mensen op middeleeuw-
se wijze behandeld", zo sprak hij geëmotioneerd.
,,De Gamog keert steeds winsten uit aan grote gemeenten. Ik heb ook
gehoord dat de werknemers bij de Gamog hiervan profiteren (leningen
tegen lage rentevoet). Ik wil nu wel eens precies weten wat de Gamog met
de winsten doet. De heer Bogchelman moet hier op de eerstvolgende ver-
gadering van de Gamog op 10 april op een vreselijke manier aandacht aan
schenken", aldus Tjoonk.
De heer Bogchelman antwoorde hierop dat hij hier zeker vragen over zal
stellen.

De heer J. F. Geerken (CDA):

„Vraag naar
kleinere woningen neemt toe"
De raad van Vorden ging akkoord met de nota van de woningbouw programme-
ring Gewest Midden-IJssel over de periode 1980 t/m 1984. Uit deze nota blijkt
voor Vorden dat er 40 woningen per jaar gebouwd mogen worden. Het streekplan
Oost-Gelderland spreekt over 34 per jaar. De heer J. F. Geerken (CDA) bepleitte
meer kleinere woningen. ,,In hoeverre is hier in Vorden vraag naar", zo wilde hij
weten.

Burgemeester Vunderink antwoorde
hem hierop nader te zullen terugkomen.
"Misschien is één en ander inpasbaar bij
het Gewestelijk onderzoek", aldus de
burgemeester.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
toonde zich nogal verontrust over de
plannen die er zouden zijn ten aanzien
van het militair oefenterrein in het
Grote Veld. In het struktuurschema
wordt volgens Voerman gesproken ove
het feit dat er op het open terrein
"ingravingen" mogelijk moeten zijn.
Aangezien verschillen sportverenigingen
gebruik maken van het terrein was
Voerman bang dat de recreatieve funk-
tie zal worden aangetast. Burgemeester
Vunderink kon zich de verontrusting
van Voerman wel voorstellen en deelde
mede dat er een gesprek zal plaatsvinden
met het college van Lochem en met de
provincie. "Daarna zullen wij proberen
samen met de commissie Algemeen
Bestuur" richtlijnen uit te zetten. Wij
zullen proberen de belangen van het
natuur- en landschaps-schoon alsmede
recreatieve belangen veilig te stellen",
aldus burgemeester Vunderink.

Wethouder H.A. Bogchelman:
"In Vorden nog geen
problemen met gedwongen
verkoop"
Tijdens de rondvraag wees de fraktie-
voorzitter van het CDA op problemen

die kunnen ontstaan door de hoge rente
voet. "Dit kan eigenaren soms dwingen
tot verplichte verkoop van hun woning.
Voor zover een gemeente zich garant
heeft verklaard voor rente en aflossing
kan ook in Vorden een verhoogde aan-
spraak worden gemaakt op de "pot"
van het gemeentebestuur", aldus Geer-
ken.
De heer Geerken die informeerde naar
de financiële gevolgen wanneer zich der-
gelijke situaties zullen voordoen kreeg
van wethouder Bogchelman (VVD) te
horen dat het in Vorden allemaal nog
best meevalt.
"We hebben hier nog geen problemen
met gedwongen verkoop gehad. De
overwaarde die in de woningen zit is vrij
voldoende", aldus de wethouder.

Wijziging verordening op
winkelsluiting
De raad nam dinsdagavond een voorstel
van het college aan om de gewijzigde
verordening op de winkelsluiting vast te
stellen. Dat betekent dat voor bepaalde
evenementen (zoals braderie, beurs etc.)
het tijdstip van sluiten uiterlijk om
22.00 uur kan plaatsvinden. Tot dusver
was dit 21.00 uur.

Het "rommelt" in Baak
De oudervereniging van de St. Marti-
nusschool in Baak organiseert op zon-
dag 5 april a.s. een rommelmarkt.
Plaats bij de St. Martinusschool.
Behalve "rommel" wordt het volgende
te koop aangeboden: aardewerk, vogel-
huisjes, handwerken, kleding, poppen,
schilderwerken, speelgoed.
Er wordt koffie geschonken en er zijn
diverse kinder attrakties. Bovendien
geeft een pottenbakker een demonstra-
tie.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: Baum, V. Mensen in 't
hotel; Brakman, W. Het godgeklaagde
feest; Deighton, L. Dossier Ipress;
Carr, Ph. Dubbelspel in Venetië; Lan-
dell, O.J. De. Speels palet; Lannoy, K.
Cirkel van geluk; Oos^rbroek-
Dutschun, A. Ontmoeting ^m het le-
ven; Stendhal, Rood en zwart, jousma,
J .A.J . , C.J. Canters en A.C.
Henny.Mens, medemens, maaUchap-
pij; maatschappijleer voor havo.cn vwo.
Argyle, M. De psychologie r ^ het in-
termenselijk gedrag; WafeMxKer, F.
Hygiëne voor jonge mensen; x")fficiële
muntencatalogus Nederland, Curacao,
Nederlandse Antillen en Suriname 1975-
1981; Cook, D. Walter.
Jeugd: Amery, H. De eerste duizend
woorden; spelenderwijs lezen; Noort, S.
Ik hoef niet op schoot; Siebe, J. Harle-
kijntje op reis; Vos-Dahmen von Buch-
holz, T. Divico; Wilder, L.I. De grote
hoeve; Raboff, E. Paul Klee; Peach, L.
du Garde. Hannibal.

Rita Kornegoor en
Ben Wagenvoort
clubkampioenen
"De Graafschap"
Tijdens onderlinge wedstrijden is Rita
Kornegoor bij de ponies clubkampioen
van de rij vereniging "De Graafschap"
geworden. Zij behaalde deze titel met
"Ella". Haar puntentotaal bedroeg
192; 2. Albert Bielderman met "Eve-
ning Sunset", 190 punten; 3. Alice
Oplaat met "Carla" 187 punten; 4. Ina
Sloetjes met "Helenius" 187 punten.
Bij de paarden werd Ben Wagenvoort
met "Patriek" kampioen met een pun-
tentotaal van 197; 2. Wim Groot Nue-
lehd met "Norma" 194; 3. Jan Hiddink
met "Nicky" 182; 4. Wim Lenselink
met "Rione" 179 punten. Zowel bij de
paarden als de ponies omvatte het on-
derlinge kampioenschap de onderdelen
springen en dressuur. Als juryleden fun-
geerden de heren E.J. Flemingh uit
Steenderen en J. van Willigen, Laren.
Verder werden er nog wedstrijden ge-
houden voor beginners (ponies) 1.
Astrid Bergsm met "Sonja" 173 pun-
ten; 2. Ria Beumer 162; 3. Irma Wolte-
rink met "Sandra" 160 punten.
Beginnersklasse paarden: 1. Erik Par-
dijs met "Derrick" 176 punten; 2. Alie
Spijkerman met "Podesta" 174; 3.
Henny Lenselink 167 punten.

Tentoonstellin in de
Bibliotheek
Vanaf 6 april tot en mef l mei kan men
in de bibliotheekgalerie een tentoonstel-
ling zien van aquarellen, gouaches en
wandkleden gemaakt door Mirjam
Hart-Nijburg uit Lochem.
Mirjam Hart is een kleine twintig jaar
geleden vanuit Den Haag in Lochem ko-
men wonen.
Zij volgde de Rijksacademie voor Beel-
dende Kunsten in Amsterdam, en kreeg
eerder schilder- en tekenlessen van resp.
Edith Pijpers, Sam Le Poole en Dick
Broos.
Zij exposeerde o.a. in Amersfoort,
Utrecht, Den Haag, Wassenaar,

Amsterdam, Hengelo O., Deventer,
Zutphen en Lochem.
Veel van haar werk bevindt zich bij par-
ticulieren en in kantoorgebouwen en
scholen.
De laatste tijd houdt zij zich voorname-
lijk bezig met twee onderwerpen, name-
lijk de Schotse westkust met de Hebri-
den en haar tuin. Daarbij tracht ze,
door weg te laten wat zij niet essentieel
acht, dit landschap van rotsen, zee en
luchten te ver-beelden. En dezelfde ver-
stilling, maar intiemer en kleuriger kan
men vinden in de "hoekjes van mijn
tuin".

Kollekte
Nederlandse Hartstichting
Voor het 3de achtereenvolgende jaar
houdt de Nederlandse Hartstichting
haar huis aan huis kollekte in Vorden.
In samenwerking met de carnavalsvere-
niging "De Deurdreajers". Telken mate
geven ze er blijk van niet alleen aan hun
belangen te denken doch ook aan het
belang van mensen die zij niet kennen
waar voor de opbrengst bestemd is.
Maar ook onderschrijven zij het belang
van kollekteren, dat op zich niet altijd
even gemakkelijk en dankbaar is.
Ook in inwoners van Vorden wil de
hartstichting al vast dank zeggen voor
hun bijdrage aan de kollekte.
Jaarlijks zijn er duizenden... kollektan-
ten in heel Nederland aktief om geld in
tezamelen voor aards vijand no l, de
hart en vaat-ziekten. Daarnaast nog Va-
kartiesten die belangenloos hun sponta-
ne medewerking geven. Denkt u maar
eens aan het programma de nacht v/h
hart. Verder vele, vele anderen die zich
inzetten voor deze kollekte.
Het thema is dit jaar ook van toepassing
op de Carnavalsvereniging t.w.: "Geef
't Hart 'n nieuwe start. Want ook zij
zijn in hun jubileumsjaar "Nieuw" van
start gegaan.
In hun nieuwe opzet hopen zij op erg
veel sukses voor de komende jaren en
spreken de wens uit dat alle Vordenaren
ook dit jaar weer met gulle hand zullen
geven aan een "Hart-stikke" "Goede -
Nood - Zaak" t.w. De Nederlandse
hartstichting tot bestrijding van hart- en
vaatziekten.

Vrede met kernwapens?
Bij het woord vrede denken wij vaak
onmiddelijk aan veiligheid en dus aan
bescherming tegen bedreigingen, des-
noods met (veel) wapens. Maar vrede is
eigenlijk iets anders. Vrede heeft veel
meer te maken met het afbreken van vij-
andscha, met ontwapening en verzoe-
ning. Vrede is: herstelde verhoudingen
tussen God en de mensen en tussen
mensen en volkeren onderling.
Onze wereld laat zijn vrede berusten op
het dreigen met massavernietigingswa-
pens. Er zijn al tienduizenden kernwa-
pens in voorraad, met samen een ver-
mogen van meer dan l miljoen maal de
bom op Hiroshima. Elke dag komen er
kernwapens bij. In vele jaren van onder-
handelen is nog geen enkele stap terug
gezet van deze heilloze weg.
Het IKV wil helpen zoeken naar een an-
dere weg. Daarom is het IKV in 1977
een campagne gestart waarin verzoening
en ontwapening centraal staan. Het IKV
stelt voor dat Nederland eenzijdig af-
stand doet van de hier aanwezige kern-
wapens. Niet om schone handen te krij-
gen, maar als een eerste stap op weg
naar een kernwapenvrije wereld. Met
zo'n eerste stap kan ons land tonen dat
het metterdaad uit is op nieuwe verhou-
dingen tussen de volken. Het IKV hoopt
dat ook andere landen zich zullen ver-
plichten tot een eerste stap.

Samen met kerken en christenen in an-
dere landen (in Oost en West) probeert
het IKV dan ook de bevorderen dat er
een wereldwijd proces vanontwapening
en verzoeking op gang komt.

Hier in Vorden willen we ook graag eens
over deze zaken nadenken en praten.
Het gaat toch immers over onze toe-
komst en die van onze kinderen?
Dat praten doen we dan op dinsdag 7
april in het Dorpscentrum samen met de
3 plaatselijk, politieke partijen (zie ad-
vertentie elders in dit blad) die ook elk
hun eigen geluid zullen laten horen.
Komt u ook? Ook uw mening is belang-
rijk. U bent van harte welkom.

Sakor kollekte
Er zijn in ons land ongeveer 30.000 kin-
deren, welke zijn toevertrouwd aan de
jeugdwelzijnszorg.
Het kind vraagt een persoonlijke inzet
en volle aandacht voor zijn moeilijkhe-
den en behoeften. Daar heeft het ook
recht op! De jeugdwelzijnszorg biedt
aan deze kinderen en jeugdigen opvang
en begeleiding in hun groei naar volwas-
senheid. In de huidige tijd zijn nieuwe
inzichten ontstaan met vele moderne
vormen van opvang. Dit alles kost zeer
veel geld, wat voor een groot deel uit de
overheidssubsidie kan worden be-
kostigd. Dikwijls echter eist dit werk
meer dan door de overheidssubsidie mo-
gelijk wordt gemaakt.
Hier ligt een taak voor de hele Neder-

landse bevolking! Daarom neemt de Sa-
kor, Nationale kollekte kinderbescher-
ming, dan ook een beroep op u te moe-
ten en te mogen doen.
In de week van 30 maart - 5 april gaat de
kollekte van Sakor rond. Laat u niet on-
betuigd. Het kind heeft onze belangstel-
ling en hulp hard nodig en is dat waard.
Geeft daarom met gulle hand!!!!
60% van dit bedrag hiervan gaat naar 't
Kinderhuis Klein Engelenburg te Brum-
men.
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ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

1 april Vord. Wink.ver. Lezing
van het C.I.M.K. Zaal Bakker

2 april Bejaard.kring Dorpscentrum
3 april Modeshow Modehuis Lammers
4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta

11 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
2Lapril N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
25 april Operette door de

Operettever. Warnsveld
Dorpscentrum.

28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei KPO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



Te koop: regelmatig diverse
gesloten of open

Mercedes Benz
bestelwagens

met B.E.-rijbewijs of tot 6 ton
laadvermogen.
Een halfjaar volledige
garantie.
GROENEVELDzutphen
Dealer Mercedes Benz.
Tel. 05750-20344.

Adverteren
doet

verkopen!

met
Televisie

reparaties
- direct

•• naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Leren zweedse voetbedmuil,
met opvallend stiksel

jen leuke manchet.
.Maten 36-46

WULLINK
Voortuin in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Xéker, nu is het ti|d
>m voor kwaliteit te kiezen.

Tapijt van zuiver scheerwol dus,
het dikke 'Berber Plus'. Prachtig in cén

woord. Oerdegelijk met die jute rug. In de kleuren: kurk, mokka,brons en stone.
400 cm breed. Normaal 249.- nu, tijdelijk voor slechts 229.- per str. m. Hn daarbij kiest u

zo'n rijk, sfeervol gordijn van velours-dorée. Kwaliteits-velours op /'n mooist. 100% Katoen
In maar liefst acht i ! i eigentijdse gloedvolle kleuren. Baanbreedte 120 cm

Door ons gratis perfekt op maat gemaakt. Om zo op te hangen. Voor slechts 45.- p.m.

Tennis

collectie '80
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin ParK-Leich, Slazenger.

Zutphenseweg - Vorden

ROLGORDIJNEN,
BALASTORES en
ZONNESCHERMEN bij

INTERIEUR VERZORGING

HELMINK
op voorraad.

Scherpe prijzen.
ierne dessins.

^nneschermen tot 31 mei
gratis geplaatst.

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

Te koop: V.W. kever 1300. bj.
'71; en een droog kast.

Tel. 05753-1523

Weekendreklame :

Kwarkgebak
gemaakt van verse kwark
in de smaken
D SINAASAPPEL
D AARDBEI
D PERZIK
D RUMROZIJNEN

Banketbakkerij J.
Specialiteit: ZWANENHALZEN Tel. 1750

VEEL opbergruimte voor

WEINIG GELD!

Enkele voorbeelden:

Hangkast 80x60x177cm f 95,-
Legkast 80x40x177cm f 115,-
Legkast eoxeoxaood) cm f135,-
Hang/legkast

80x60x177 cm f 125 /-

Hang/legkast
100x53x171 grenen of mah. f165,-

div. modellen keukenkasten,
keukenbuffetten, enz. enz.

Profiteer bij:

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) - Lichtenvoorde -Tel. 05443-1256

Voorjaarstochtjes:
wo 15/4, ma 20/4, wo 22/4, za 2/5, zo 3/5 en
zo 10/5.

Ook dit jaar gaan wij met U een ge-
zellige en mooie tocht maken door
de uitgestrekte bloembollenvelden
en brengen tevens een bezoek aan

DE KEUKENHOF
Op zaterdag 25/4 laten wij U ook de Corsotocht zien.

Vertrek Zutphen Postkantoor 8.30 uur (op 25/4 om
7.30 uur). Verdere opstapplaatsen: Laren-
Lochem — Barchem-Ruurlo-Vorden-Warnsveld en
Zutphen: hoek Weg n. Laren; R.K. Kerk; flat "de
IJssel"; hoek Emmerikseweg/G. Doustraat; Postkan-
toor; de Hoven-Brummen-Dieren-Eerbeek.

Prijs f 36,— (incl. entree Keukenhof); kinderen tot 12
jaar en bezitters 65 + kaart 20% korting.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * ̂
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Zij reageren op impulsen van de zon of de wind. Hierdoor weert U de zon altijd optijd, om ver-
kleuring en overmatige warmte van uw interieur tegen te gaan en bij een naderende bui of harde
wind wordt uw scherm automatisch opgekommandeert.

SPECIALE AANBIEDING!
DOE HET ZELF HORDEUR DE LUXE
Maximale maat:

Aluminium profilen en met schopplaat.
Breed 98 cm - Hoog 210 cm nu

4 CJQ
l ü«Jf ~

HELMINK B.V.

ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN

Het adres voor al uw rolgordijnen
rolluiken, horren en zonnescher-
men

m
C

rn
C

NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW

Van Besouw
en de keerzijde
van katoenen

tapijt
Om verwarring met andere fabrikaten uit te

sluiten, draagt Van Besouw katoenen tapijt voortaan
het Van Besouw-merk op de rug. Neem dus even
de keerzijde in ogenschouw als u er lang plezier van
wilt hebben.

Van Besouw is de uitvinder van katoenen tapijt.
Heeft, als enige, tien jaar ervaring in produktie en
kwaliteitstests. En weet dan ook met welke bijzondere
aandacht juist dit tapijt gemaakt moet worden.

Van Besouw (tapijt, gordijn- en meubelstoffen)
wordt aangeboden via een kring van geselecteerde
woninginrichters. De collectie kunt u bij ons zien.
U bent van harte welkom.

\.«ik-nl>.»-|)M(.2:.05^2 1114 AVlirmvvhl Ifijksirwi! M»l «VSM-ZJXHi

Storckvan Besouw H interior

Problemen met uw tuin?
Wij kunnen U helpen deze op te lossen

Vraagt U eens vrijblijvend advies
eventueel met tekening en/of
kostenbegroting

Ook verzorgen wij het
• STRAATWERK

• METSELWERK
• BIELSWERK

• VIJVERS
• PERGOLA'S enz. enz.

Particuliere verkoop alleen op zaterdag

G.J. BOSMAN
Hengelo (G) - Kervelseweg 23 - Tel. 05753-261 9

Nog steeds blijken 3 van de 4 kinderen
op schoenen te lopen die qua lengte, breedte
of inhoud schadelijk zijn voor de ontwikkeling
van hun voeten.

Neem niet voetstoots aan dat
die schoentjes nog wel passen,
laat ze kundig kontroleren.

woensdagmiddag 8 april a.s. . .

naar onze gratis
voet-en schoenmeetdag
voor alle kinderen
Een specialist van Bunnies, die bovenstebeste
kinderschoenen, heeft het op de speciale
g roe i vorm m eter zo bekeken en hij geeft u geheel
vrijblijvend het juiste advies. Kom, als die voetjes
u lief zijn!

bovenstebeste
bunnies

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voor

modieuze
en

betaalbare

mode!!

Modecentrum

Ruurlo

JAPONNEN en PAKJES
Vanaf .........................................

BLAZERS in diverse kwaliteiten, ook Alcantara
Vanaf .........................................

REGENMANTELS
Ook in lak. Vanaf ...............................

SUÈDE EN NAPPA JACKS
Vanaf .........................................

POPL en STEP JACKS
Vanaf ........................................

ROKKEN en BLOUSES
Vanaf 25,- en ..................................

59,-
130,-
98,-

169,-
69,-

18,95
Denkt U aan onze VOOlJaarsshoW op woensdag 8april in ,,de Luifel" te Ruurlo.

Kaarten a f 6,50 incl. koffie/consumptie verkrijgbaar aan de zaak



NIEUWSTAD 5 — VORDEN

ZACHT BELEGEN

KAAS küo

Vanille vla 190
Liter IfaW

Mona Franse *-ir
KWARK /D

KANNIS GUNNINK

THEEZAKJES
Doosje va n 134 n u

IT

MALSE KASSLA 2 kroppen

LAXTON FIJNE HANDAPPEL11/2 kilo

Geschrapte AARDAPPELEN

üterrol IJS
3 smaken nu

Vissticks
IGLO
Pak a 10 van 380 voor

SPINAZIE
450 gram

Bokkepootjes
Ovenvers -Pak

HONIG

BAKMEEL
500 gram van 127 nu

HONIG

CAKEMEEL
500gram -Van 135nu

JAFFA's SINAASAPPELEN VOL SAP

PERS SINAASAPPELEN net i 2 kilo

Kapucijners
L'terblik nu

VARKENSFILETROLLADE 500 gram

SAUCIJSJES 500 gram

AZIJN
BLANK OF BRUIN

Flacon van 69 voor

Maandag 6 april

leien

Varkenslappen «cUH
MAGERE 500 gram V wU

BIEF OF BAKLAPPEN 500 gram

VARKENSBRAADSTUK 500 gram

VLEESWAREN:

SCHOUDERHAM 150 gram

WIT
OF TARWE
Gratis gesneden

Krentenslof
MET SPIJS

CROKY CHIPS
Zout of paprika

Van 98 nu

GROVE SNIJWORST 100 gram

SLAGERSLEVERWORST 200 gram

ZURE ZULT 150 gram

10 LUNCH- 1OC

BROODJES l ZO

Dinsdag 7 april

Verse worst Q9R
FIJNE 500 gram \M£m*M

Bloemkool
GROTE

SCHWARZKOPF

SHAMPOO
4 soorten
Van 259 voor

Woensdag 8 april

Rode kool
Panklaar 500 gram

Appelschotel A "7 C
21 cm. Van 525vooi_»jf_W

450Slagroom
SCHNIT

LOTERIJ*
DAMES T SHIRTS

HEREN SPORTOVERHEMDEN 1595

1995KINDERJEANS maten 104 tot 176

FLORIJN VIEUX liter 1495
FLORIJN Citroenbrandewijn liter1045

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 april 1981



wij doen er nog
'n schepje bovenop!

geen 20 x 25 cm formaat
maar levensgroot

in 50 x 70 cm

Bij inlevering van uw volle kleuren
negatieffilm ontvangt u van ons
een waardebon.
Bij inlevering van deze waardebon
maken wij van uw eigen negatief
een prachtige postervergroting

IN KLEUR
van het formaat 50 x 50 of
50 x 70 cm, voor vijftien
gulden.
De aktie is beperkt van
1 april t/m 1 mei 1981.

f

Tu in-
kruiwagen

Tuinkruiwagen in
bouwpakket.

Gelakt onderstel en
gegalvaniseerde bak.
Inhoud 70 liter, met lucht-
bandwiel.Onontbeerlijk bij elke tuinklus.
Normale prijs 85.-
Welkoop
knalprijs

Welkoop
knalprijs

Siergaas
Pantanet groen,
geplastificeerd,
hoogte 80 cm,
rol a 10 meter.
Kan niet roesten
en is gemakkelijk

te plaatsen.
Normale prijs 64.05

.90

R

Bloembakken
Stootvaste, harde kunststot bloembakken
met voorziening om overtollig water
af te voeren, kleur bruin. Breedte 15 cm.
hoogte 12 cm. Ideaal voor vensterbank,
balkon, tuin en terras.

40 cm. Normale prijs 3 30
Welkoop
knalprijs
60 cm. Normale prijs 4.75
Welkoop
knalprijs
80 cm. Normale prijs 5.601
Welkoop
knalprijs
100 cm. Normale prijs 7.65
Welkoop
knalprijs

Welkoop handmaaier
Handige, geluidsarme handmaaier.
Snijbreedte33cm.
Door gelagerde wielen
zeer licht in gebruik,
eenvoudige bediening.
Normale prijs 149.-
Welkoop
knalprijs

52?

Ladder
2-delige opsteekladder van Wienese.
uitstekende kwaliteit, zeer hoge werk
hoogte nl. 6,85 meter; 2 x 12 sports.
Normale prijs 357.-

Welkoop knalprijs

Graskantsnijder
Skil graskantsnijder

voor moeilijk bereik-
bare randjes en plekjes.

Automatische draad-
toevoer, uitstekend

geïsoleerd.
Normale prijs 149.-
Welkoop
knalprijs

Korfmaaier
ATCO benzine motormaaier met
beschermkap en grasvangbak. 98 cc
viertaktmotor. Verstelbare maaihoogte

tot 3,5 cm,snijbreedte 35 cm.
Normale prijs 1.075.-
Welkoop knalprijs

Ild**l lUlj "V* _ lf jzen. Prijzen geldig van 2-4 t/m 18-4-1981

Voorgoed
tuinonderhoud is Welkoop de winkel met hè. grootste assortiment tegen zeer bil.ijke pmzen

Slanghaspel
Geplastificeerde haspel voor
muurbevestiging, half rond model,
geschikt voor 25 meter slang V2".
Normale prijs 6.95
Welkoop aktieprijs

een
levensgrote poster
voor vijftien gulden

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 HENGELO (G.)

Welboop
van nature
tuinadviseurs

Gold N Stikstof 3 kg zak
Langwerkende meststof, prima
geschikt voor gazon, border, groentetuin of
hobbykas, absoluut geen verbranding.
Normale prijs 17.90
Welkoop aktieprijs

welkoop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

De nieuwe Jalouette.
Goed geraamd.

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazi j n
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Te koop: tour/racefiets.
l O versnellingen, z.g.a.n.
Tel. 6851.

Te koop gevraagd: ± Vi ha
bouw- of weiland. Tel. 05752-
2405.

Wie wil eengezinswoning aan
plantsoen op Vijverplan te
Zutphen ruilen voor woning
in Vorden. Brieven onder nr.
43-3 Buro Contact.

Te koop: kettingzaag.Stihl 07
BL 40 cm. Tel. 05735-2572.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servlee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

GARANT'S
KIIK OP SCHOENEN

Rena
89,95
Styled

by Jacobs.
Elegante „citylooker".

De kleur, ocean, is één van
de nieuwe kleuren die het

voorjaars-beeld 1981 gaat
bepalen.

WUI NK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Weet u hoe u van 'n gewoon gezellige kamer
echt iets heel bijzonders kunt maken? Met de
nieuwe 'Luxaflex' Jalouette. Ze hebben unieke
smalle lamellen. Da's wel zo elegant. Als u ze

dicht hebt, wordt uw raam
het sprankelende middel-
punt van de kamer. En als
ze helemaal open staan,
ziet u er nagenoeg
niets van. Wat 'n
kleuren ook! Rood,
blauw, geel, bruin,

oranje - er zijn maar liefst 42 tinten.
U kunt ze dus aanpassen bij de sfeer en de

kleur van uw kamer. Of ze daar juist heel
levendig mee laten kontrasteren.

En de 'Luxaflex'
Jalouette wordt op maat
voor u gemaakt en bij u
geïnstalleerd.

Zet uw raam maar 's
mooi in de kijker.
Wij laten u graag
zien hoe mooi 't kan worden.

HELMINK
VORDEN ZUT?HENSEWEG TEL 05752 1514

LuxaflexJ Oog voor dekoratieve details.
ig gedeponeerd handelsmerk Een O Huntar DouoUiT produkt.

beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752- 131 4

Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel 05750 17332

voor uw autorijles naar
Autorijschool „Oortgiesen"

bij opgave voor 15 april eerste 4 les-

sen è f 25,-. Elke week theorie.

M.l. -rijksgedipl. - Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheerwol

van: f229,-
deze week voor
+ gratis /eggen per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, nylon

van: f 119,-
deze week voor
-l- gratis leggen

7Q ^m ^J j
per meter

SLAAPKAMERTAPIJT
400 cm breed, nylon
in twee kleuren

deze week voor
-1- gratis leggen

69 -\J ̂ J f
per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 cm breed, zuiver scheerwol
één van de zwaarste kwaliteit

van: f 375,-
deze week voor
+ gratis leggen

QQft
mfm ̂ J \J jf

per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 breed
50% wol, 50% nylon
berber kleur
van: f 155,-
voor iH *^ f
+ gratis /eggen per meter

KATOENEN TAPIJT
400 breed, kleur: beige

+ gratis leggen

1 Ij ̂ 4 _
• \J^J j

per meter

H E LM l N K b.v
Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1514

.̂ reservering voor latere levering is mogelijk
> uit voorraad leverbaar



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 2 april 1981

43e jaargang nr. 3

Vorden

van
toen.

Reakties op de foto's kunt u schriftelijk indienen bij de heer G. Koerselman, Post-
bus 14, 7250 AA Vorden.

Brief van Ome Willem
aan de kinderen van Vorden

Jullie hebben het zeker al wel gehoord, hè dat ik bij jullie kom op: Woensdag 15
april in het Dorpscentrum, ik breng dan Neef mee en dan gaan we eens gezellig
feesten met lekker zingen, drummen, pretmaken, spelletjes doen.
Ik wilde eens vragen, sturen jullie mij een tekening of een foto, ik heb een heel
groot Joepiedepoepiealbum en daar plakken we alles in.
Ik heb een Ome Willem brievenbus nr. 3, 3738 ZL Maartensdijk dus stuur maar
gezellig, ik heb mijn album al eens op de televisie laten zien en dat gaat weer ge-
beuren, hoor, let maar goed op....
Maken jullie je net zo mooi als de kinderen dat altijd doen die in de televisie-studio
komen, de lieve meisjesrakkers met een mooie bloemenhoed boven de beschilder-
de toet en de jongens-snaken met een lekkere pet of feestneus? Het hoeft niet,
hoor, maar leuk is het altijd wel.

Dan gaan we zingen van, ja natuurlijk
"deze vuist op deze vuist" en Neef wordt soms heel wild en begint dat heel lekker
disco te spelen, dat wordt dan even fijn dansen!!
Maar in ieder geval zingen we dan: "deze vuist op deze vuist"

dag, en tot ziens,
Ome Willem

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Schoenhandel Wul l ink /VVV en
kantoor- en kantoorboekhandel Hassink.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Vorden - Zelhem 2-1
Een prachtig staaltje van zelfbeheersing
van Vorden-speler Jan Addink deed
Zelhem zondagmiddag in de competitie-
wedstrijd tegen Vorden ongeveer een
kwartier voor de tijd de das om. Bij een
aanval over links via de sterk spelende

Chris Hissink kwam Zelhem-doelman
Dick Luimes zijn doel uit en stompte de
bal weg precies voor de voeten van Jan
Addink. Deze keek en lepelde de bal be-
heerst over Luimes en twee toegesnelde
verdedigers heen in het Zelhem doel 2-1.
In de eerste helft twee gelijkwaardige
ploegen die over het algemeen weinig
aan klantenbinding deden. Het voor-
jaarszonnetje kon de spelers niet tot
grootse daden inspireren.
Tien minuten voor de rust nam Zelhem
toch min of meer onverwacht een 0-1
voorsprong toen bij Vorden de bui-

tenspelval niet dichtklapte waardoor
Karel Velthorst de gelegenheid kreeg te
scoren. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft over het algemeen een
sterker Vorden. Na circa zeven minuten
spelen in de tweede helft bracht Chris
Hissink de stand met een fraaie schuiver
op 1-1. Nadat Jan Addink Vorden op
voorsprong had gezet kregen de geel-
zwarten nog enkele mogelijkheden om
verder uit te lopen. Met name Chris His-
sink had in die fase van de strijd het ge-
luk niet aan zijn zijde.

Sp. Teuge l - Ratti 1: 3-1
De zaterdagafdeling van Ratti moets uit
tegen Teuge. Het was een zware klus
voor de Vordenaren daar Teuge mo-
menteel lij staan voerder is. In de eerste
helft bleef alles goed in evenwicht; van
weerszijden waren er enkele kansjes
maar het bleef tot aan rust 0-0.
De tweede helft was nog maar zes minu-
ten oud of de gastheren stonden met 2-0
voor door fouten in de Ratti-defensie.
In de zestigste minuut mocht Wim Stok-
kink een vrije trap nemen; hij plaatste
die naar B. ̂ fc>itink, die op zijn beurt
H. Eggink^w stelling bracht. Deze
maakte een fout en scoorde 2-1. Vijf mi-
nuten voor tijd bracht Teuge de
eindstand op 3-1.

Ratti ver
met 2-1

™t van Baakse Boys

In een goedgespeelde wedstrijd waarin
het Rattiteam technisch betere kwalitei-
ten ten toon spreidde, moest men in
Baak toch met een 2-1 nederlaag tegen
Baakse Boys genoegen nemen. Jammer
want door een eventuele overwinning
had men meer afstand kunnen nemen
van de Boys, die "rode lantaarndrager"
zijn.
Ratti kwam na een kwartier spelen aan
de leiding dank zij een fraaie kopbal van
Martin Overbeek, die als middenvoor
fungeerde. In de 35ste minuut werd het
gelijk, toen bij een hoekschop de bal
aanvankelijk door doelman Hans Bos
was weggeslagen, opnieuw werd inge-
schoten. De Rattikeeper die de bal hier-
bij onder controle had werd hierna on-
geoorloofd aangevallen, waarna door
een der Boys-spelers werd ingeschoten:
1-1. De arbiter kende dit doelpunt tot
verrassing van velen wel toe.
Na rust had Ratti de kans om opnieuw
de leiding te nemen, toen een der Boys-
spelers hands maakte binnen het straf-
schopgebied. Helaas was de strafschop
van Wim Koers verkeerd gericht; hij
knalde tegen de doelman aan. Bij Ratti
werd Paarlberg na rust vervangen door
Bert van Wessel, terwijl Tonnie Over-
beek in de plaats kwam van Martin
Heuvelink. Bennie Overbeek moets het
veld uit wegens "natrappen" van een te-
genspeler. Toen een der Rattispelers
eveneens hands maakte werd de aan
Baak toegewezen penalty goed benut,
eindstand 2-1.

Ratti Dames - Klarenbeek 3-1
Na enkele weken rust begonnen de Ratti
Dames de wedstrijd tegen Klarenbeek.
Ratti ging de wedstrijd in met een aan-
vallende ploeg. Na ca. 10 minuten werd
het echter door één enkele uitval 0-1
voor Klarenbeek. Ratti liet zich niet ont-
moedigen en even later kon M. Gotink
de gelijkmaker scoren. Nadat er hands
was gemaakt in het strafschopgebied
kon G. Klein Brinke door een penalty 2-
1 scoren. Na nogmaals hands mistte G.
Klein Brinke de penalty. Dit maakte ze
echter weer goed door 3-1 te scoren. In
de tweede helft werd er aan beide kan-
ten slordig gevoetbalt en bleven de goals
uit. De stand bleef 3-1.

Uitslagen s.v. Ratti 28 en 29 maart
Afd. Jeugd: D.C.O. Al - s.v. Ratti Al
3-4; s.v. Ratti BI - AZC B2 6-0; s.v.
Ratti Cl - Almen Cl 1-2. Afd. Zater-
dag: sp. Teuge l - s.v. Ratti l 3-1; s.v.

Ratti 2 - Eefde 20-1; s.v. Ratti 3 -
EGVV 2 1-2; AZSV 9 - s.v. Ratti 4 0-3.
Afd. Zondag: Baakse Boys l - s.v. Ratti
12-1; Eerb.Boys 5 - s.v. Ratti 2 3-4; s.v.
Ratti 3 - Eerb.Boys 7 4-3; Wolfersveen 5
- s.v. Ratti 4 afgelast. Afd. Dames: s.v.
Ratti l - Klarenbeek 13-1; s.v. Ratti 2 -
Voorst l 0-0.

Programma s.v. Ratti 4 en 5 april
Afd. Jeugd: Halle Al - s.v. Ratti Al;
Erica BI - s.v. Ratti BI; Dierense Boys
Cl - s.v. Ratti Cl. Afd. Zaterdag: Reu-
nie l - s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2 - Gaz.
Nieuwland 3; s.v. Ratti 3 - SSSE 6; s.v.
Ratti 4 - FC Oversteege 2. Afd. Zondag:
s.v. Ratti l - KSH 1; s.v. Ratti 2 vrij;
s.v. Ratti 3 - Vorden 8; s.v. Ratti 4 - Kl.
Dochteren 5. Afd. Dames: Beekbergen
l - s.v. Ratti 1; Wolfersveen l - s.v. Rat-
ti 2.

Uitslagen v.v. Vorden zaterdag 28
maart
RKZVC AO - Vorden AO 1-1; Vorden
Al - Kl. Dochteren Al 0-5; Vorden BI -
Brummen BI 3-1; Zutphania BI - Vor-
den B2 3-0; Vorden Cl - Brummen Cl
1-1.
Uitslagen v.v. Vorden zondag 29 maart
Vorden - Zelhem 2-1; Varsseveld 3 -
Vorden 2 2-0; Vorden 3 - Socci 3 0-2;
Oeken l - Vorden 4 0-0; Vorden 5 -
Warnsveld 4 4-0; Erica 4 - Vorden 6 2-0;
Eerbeek 6 - Vorden 72-1; Vorden 8 -
Zutphania 6 1-0; Vorden 9 - Halle 4 2-0.
Programma v.v. Vorden zaterdag 4
april
Vorden AO - AZSV AO; Vorden BI -
Zutphen BI; Eefde BI - Vorden B2;
Voorst Cl - Vorden Cl; Vorden C2 -
Gazelle C2; Lochem C3 - Vorden C3.
Programma v.v. Vorden zondag 5 april
Dierense Boys - Vorden (vriendschappe-
l i jk) ; Vorden 2 - Grol 3; Baak 2 - Vor-
den 3; Vorden 4 - Voorst 4; De Hoven 6 -
Vorden 5; Vorden 6 - Oeken 5; Vorden
7 - Socci 5; Ratti 3 - Vorden 8; Vorden 9
vrij.

Zaalvoetbal voor Zaire
Aan de zaalvoetbaltoernooi voor "Zai-
re" dat zaterdagmorgen in de Hanzehal
te Zutphen wordt gehouden, z^^n drie
teams uit Vorden deelnemen^B poule
A onder andere het zaalvoetbaïïSm van
"Velocitas" en "De Herberg" en in
poule B het team van de "Sorbo".

Sorbo zaalvoetbalka
van Vorden
Zaterdag werd in de sporthal "De
Kamp" te Hengelo een zaalvoetbaltoer-
nooi gehouden voor Vordense bedrij-
ven. Niet geheel en al een juiste om-
schrijving want de naam "bedrijfsvoet-
bal" werd wel een beetje geweld aange-
daan doordat ook teams meespeelden
onder de naam van één of ander horece-
bedrijf. Gelukkig kende het voetbal-
toernooi een waardig einde want in de
finale speelde het team van de Gems te-
gen de Sorbo. Deze wedstrijd werd door
de Sorbo dankzij een doelpunt van Ge-
rard Hendriks met 1-0 gewonnen. De
strijd om de derde, vierde prijs werd ge-
wonnen door de Rotonde dat het be-
drij fsteam van de Zuivelfabriek met 1-0
versloeg. De eindstand werd aldus: 1.
Sorbo; 2. Gems; 3. Rotonde; 4. Zuivel-
fabriek.
Tijdens een gezellige feestavond in bar-
bodega het Pantoffeltje reikte organisa-
tor Fred Fransen zaterdagavond de prij-
zen uit. De prijs voor de sportiefste
ploeg ging naar het team van "de Her-
berg".

VOLLEYBAL

Dash-jeugd komt goed voor
de dag
Uitslagen mini-volleybaltoernooi, ge-
houden op 28 maart j.l. in sporthal 't
Jachtlust te Twello.
Meisjes A: Wilhelmina B - Dash A 11-
15 en 10-15; Dash A - Sp. Deventer 15-9
en 3-15. Meisjes B: Epse C - Dash B 2-
15 en 5-15; Dash B - Epse B 15-2 en 15-
5. Jongens A: Dash A - WSV 15-5 en
15-3; Dash A - Colmschate 15-7 en 15-7;
Bruvoc - Dash A 2-15 en 1-15; Dash A -
SVS 15-1 en 15-3.
Het volgende mini-volleybaltoernooi is
op 11 april a.s. te Vorden.

Dash-dames op verlies
tegen V.C.V.
V.C.V. uit Varsseveld heeft zaterdag in
de Vordense sportzaal zich tot het uit-
erste gegeven om een tweede plaats in de
competitie te kunnen bemachtigen, het-
geen promotie-wedstrijden betekent en
dus een kans op een plaats in de tweede
divisie. In de beginfase van de wedstrijd
leek het daar allerminst op. Dash kwam
heel sterk aan start en kon vrij-uit spe-
len omdat het degradatie-gevaar is ge-
weken. Na de stand 10-1 begon Dash te

wankelen. V.C.V. stelde alles in het
werk om er geen fiasco van te maken.
Met overtuiging en grote inspanning
wist V.C.V. de kansen te keren en won
met 11-15. In de tweede set ook weer
wisselende kansen. In de beslissende fa-
se pakte V.C.V. het heft in handen en
besloot de set met 10-15. Deze twee set-
nederlagen, die voor Dash zeker niet no-
dig waren geweest, betekende het einde,
V.C.V. bleef sterk in vorm, terwijl Dash
het eigen spel niet meer kon tonen, zo-
dat de 3e set met 4-15 ook naar V.C.V.
ging Dash een 0-3 nederlaag moest ac-
cepteren. De stand is met nog één
wedstrijd te spelen: Torpedo 21-57;
V.C.V. 21-48; Explosie 21-47; Saturnus
21-42; Trivos 21-36; Setash 21-31; Roh-
da 21-31; Dash 21-24; Dynamo 21-21;
Reehorst 21-19; Veenendaal 21-14; Isala
2 21-6.

Dash-heren tweemaal op
verlies
Het eerste heren-team van Dash heeft
het moeilijk in de promotieklas. Er is
wel inzet, maar het ontbreekt de ploeg
aan snelheid, accuratesse en af en toe
taktisch inzicht. In de wedstrijd tegen
Isala kon de Vordense equipe zich rede-
lijk handhaven, maar op het beslissende
ogenblik toen de tegenstander meer
druk uitoefende, kon Dash niet over-
eind blijven. Met de setstanden 15-9, 15-
8, 15-10 moest Dash dus een 3-0 neder-
laag accepteren in Deventer. Tegen het
bovenaan de ranglijst staande V en K
kreeg de Vordense ploeg feitelijk hele-
maal geen kans. V en K bezit in ten-
minste 3 spelers bijzonder veel kwalitei-
ten. De aanvalskracht was voor Dash te
veel. Zowel door het midden als aan de
zijkanten kon Dash door een blok het
scoren niet voorkomen. De aanvallen
van Dash smoorden vrijwel steeds in een
uitstekend geplaatst blok en V en K.
Met de setstand 8-15, 2-15, 4-15 moest
ook nu een 0-3 nederlaag door Dash
worden geaccepteerd.

Reserve-dames van Dash niet
op dreef tegen Voorwaart
Het tweede dames-team had gisteren
zijn dag niet. Op geen enkel moment
kon Dash in het eigen spel komen tegen
Voorwaarts. De eerste twee sets werden
met 2-15 en 2-15 verloren, terwijl de 3e
set met 7-15 aan de tegenstandster moet
worden gelaten.

Overige uitslagen:
M.jun. DSC 2-Dash: 2-1 j.asp. Dash b-
Hansa 2: 3-0; m.asp. V en K - Dash c: 3-
0; hr.2e kl. Dash 2 - Almen 1:2-1; Wilh.
3 - Dash 3: 0-3; ds.2e kl. Dash 4 - Vios
3: 2-1; Dash 5 - Hansa 4: 3-0; Dash 4 -
Vios 3: 2-1.
Programma:
4 april Diepenveen: j.asp. SVS - Dash b;
DSC - Dash a. Warnsveld: ds. Ie kl.
Hansa 3 - Dash 3. Hengelo: m.asp.
DVO 3 - Dash d; ds. 3e kl. DVO 5 -
Dash 6. Vorden: j.jun. Dash - Wilh.;
j.asp. Dash c - DVO 2; m.asp. Dash a -
SVS 2; Dash c - Epse a; heren prom.kl.
Dash l - DSC; ds. beker: Wilh. - Dash
2. Schayk: ds. 3e div. Torpedo - Dash 1.
6 april Zutphen: j.asp. Dash a - Isala;
dash b - Wilh.; j.jun. Dash - SVS. Vor-
den: m.asp. Dash d - Hansa 2; ds. Ie kl.
Dash 3 - Wik 1; ds. prom.kl. Dash 2 -
Wilp 1. Almen: ds. 3e kl. Almen 2 -
Dash 6. Harfsen: ds.2e kl. Harfsen 2 -
Dash 4.

Damclub bekert verder
Dankzij een 7-1 overwinning op DCA
Apeldoorn bekert DCV Vorden verder.
De uitslagen waren: Bekink - Krajen-
brink 0-2; Rotteveel - Ruesink 0-2; Wer-
meskerken - Graaskamp 0-2; Kerse-
boom - Masselink 1-1.
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden
gespeeld: J. Masselink - B. Nijenhuis 2-
0; H. Grotenhuis - T. Slütter 2-0; H.
Klein Kranenbarg - H. Graaskamp afge-
broken; J. Krajenbrink - B. Breuker 2-
0; Eerste klas: P. Eckringa - G. Hulshof
1-1; B. Wentink - W. Sloetjes 2-0; H.
Esselink - H. Hoekman 1-1; G. Dim-
mendaal - J. Hoenink 2-0; G. Hulshof -
G. Brummelman 1-1. Jeugd groep 1: R.
Bulten - M. Boersbroek 1-1; N. de Klerk
- P. Besselink 2-0; E. Brummelman - A.
Plijter 2-0; R. Slütter - J. Dijk 2-0; W.
Rietman - W. Berenpas 1-1; J. v.d. Ka-
mer - G. Brinkman 2-0; H. v.d. Kamer -
F. Rouwenhorst 0-2; M. Boerkamp - E.
Brummelman 2-0; Groep 2: P. Holsbee-
ke - H. Berenpas 0-2; E. van Est - B.
Voortman 2-0; B. Nuesink - B. van Zuy-
lekom 2-0; G. Wenneker - A. Hoekman
2-0; B. Voortman - W. Berenpas 0-2; G.
Wenneker - E. van Est 2-0; B. Huetink -
P. Holsbeeke 2-0; A. Hoekman - B. van
Zuylekom 2-0.

Dammen in Wichmond
In Wichmond werden de volgende

wedstrijden gespeeld: T. Slütter - B.
Hiddink 2-0; M. Garritsen - W. Addink
2-0; J. Slütter - A. Hissink 2-0; M. Dijk-
man - M. Garritsen 0-2.

Baudartius college
uit Zutphen wint halve finale
Het damteam van het Baudartius colle-
ge uit Zutphen (dat bestond uit spelers
van de Vordense damvereniging DCV)
heeft zaterdag in Venlo de halve finale
voor het voortgezet onderwijs gewon-
nen. Door dit resultaat mag dit team
van Vordenaren uitkomen op de lande-
lijke finale die op 9 mei in Schagen zal
worden gehouden. De andere finalisten
zijn Doetinchem, Hoensbroek (kampi-
oen van vorig jaar) en Leeuwarden.
Zaterdag waren de teams van Zwijn-
drecht, Brunssum en Zutphen praktisch
gelijkwaardig. Zutphen eindigde gelijk
met Zwijndrecht met hetzelfde aantal
bordpunten. Door een reglementaire be-
paling werd Zutphen tot winnaar uit ge-
roepen. De punten werden binnenge-
haald door Wieger Wesselink (zes pun-
ten); Johan Krajenbrink (vijf punten)
en Harry Graaskamp (vier punten). Ein-
duitslag 1. Baudartius College, Zup-
then, 5 punten; 2. Develstein, Zwijn-
drecht 5 punten; 3. Romboute College,
Brunssum 2 punten; 4. Genderdal,
Eindhoven O punten.

Pupillenkampioenschap
In de finale om het Oost-Gelders pupil-
lenkampioenschap waren drie spelers
van DCV Vorden vertegenwoordigd.
Jurgen Slütter eindigde op de vijfde
plaats met een punt achterstand op de
kampioen Ivo Graff (Winterswijk);
Wim Berenpas werd 6e.

WATERPOLO

Forse winst dames Vorden
De dames van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen OKK uit Eerbeek
met 7-2 gewonnen. In de eerste periode
nam Vorden door doelpunten van An-
neke Sikkens en Hermien Tiessink een
2-0 voorsprong. Nadat OKK tot 2-1 had
verkleind scoorde Diseree Westerveld 3-
1.
In de tweede periode liep Vorden tot 6-1
uit via treffers van Anneke Sikkens,
Diseree Westerveld en Hermien Ties-
sink. In de laatste periode werd de
eindstand 7-2 bereikt. Voor Vorden
scoorde opnieuw Diseree Westerveld.

Zwemmen
Voor de 7de ontmoeting in de D compe-
titie werden in het sportfondsenbad te
Arnhem door leden van de Vordense
zwemvereniging de volgende resultaaten
behaald:
50 meter vrije slag meisjes onder 10
jaar, hier werd Richelle van Biljouw 2de
in 48.5. 50 meter vrije slag jongens on-
der 10 jaar, hier werd André Carmiggelt
3de in 45.1.
100 meter schoolslag jongens onder 16
jaar, Jaap Stertefeld 2de in 1.33.1. 100
meter vrije slag jongens onder 12 jaar,
Freddy Dijkman 2de in 1.23.3.
50 meter vlinderslag jongens onder 16
jaar, Jaap Stertefeld 1ste in 36.3.
4 x 50 meter vlinderslag jongens onder
10 jaar, hier werden André Carmiggelt,
Rik Groot Roessink, Arjan Broekman
en Gerben te Velthuis 1ste in 4.10.8.
De deelnemende ploegen kwamen uit:
Twello, Vaassen, Brummen, Zutphen,
Arnhem en Vorden.

Zeer geslaagd Dash-feest
In een prachtig versierde feestzaal van
'de Herberg' heeft Dash afgelopen za-
terdag grandioos feest gevierd. Zowel
jeugd als ouderen hebben enorm geno-
ten. De voorzitter stak een pluim op de
hoed van 'dames-5', dat dit feest volle-
dig had voorbereid. Als ceremonie-
meester fungeerde de coach, Piet de
Vries. Ook de verloting met wel 100
prijzen, veel afkomstig van plaatselijke
bedrijven, bleek een groot succes. Velen
gingen met meer dan l prijs naar huis.
De hoofdprijs, een draagbare t.v. kwam
in handen van Ronald van Eijk. Zeer
toepasselijk omdat deze de vereniging
als trainer en lid gaat verlaten in ver-
band met een baan, die hij in Amster-
dag heeft gekregen. De sfeer was zo
goed, dat dames 6 aan het eind van de
avond - op een algemene uitnodiging
van de voorzitter - zich spontaan be-
schikbaar stelden voor de organisatie
van het verenigingsfeest in het volgend
seizoen. De niet-aanwezige leden heb-
ben veel gemist. Rest nog te vermelden,
dat waarderende woorden voor Betsy
Klein Zessink, die ondanks haar ziekte
de motor bleef van het feest-comité, en
Ria Aartsen voor het verrichte vereni-
gingswerk als secretaresse, met een
warm applaus van de aanwezigen werd
onderstreept.



De nieuwe zomermode heeft meer dan één zonnig gezicht
De nieuwe voorjaars- en zomermode is vrolijk, speels en zorgeloos. Vooral op de
styling, dus op het geraffineerd kombineren van verschillende kledingstukken met
de juiste accessoires (die blinken als goud) komt het aan. Daarbij weten uitersten
elkaar te vinden (een sportieve gabardine pantalon bij een lief bloesje van brodert-
je Anglaise enz.).
De ze aktuele koloniale stijl heeft weinig of niets weg van het safarigebeuren van
een tijdje terug; er is dan ook geen overvloed aan opgestikte zakjes, epauletten
enz. De huidige trend steunt vooral op dessins (grote, exotische jungle- en Hatti-
prints) en kleuren (khaki's en gebrande tinten).
De meest toegepaste roklengte blijft de knie bedekken, maar een aantal T-shirts of
polojurkjes voor de vakantie en vrije tijd kan iets korter zijn. Mini is nog steeds
louter bedoeld voor een beperkte groep jonge vrouwen met fraai gevormde onder-
danen, die de periode van de gekortwiekte rokken in de zestiger jaren niet bewust
hebben meegemaakt.
De bermuda zal een echt nieuw artikel worden deze zomer. Hij is er in twee leng-
tes: tot juist boven en tot net onder de knie. Er worden ruime blouses pittige
polo's en T-shirts of singlets in frisse strepen bij gedragen. Veel luchtige bloeses en
wijd vallende Finse tentjurkjes voor de hoogzomertijd hebben ruime mouwgaten
waarbij de schouders bloot blijven. Een aantal japonnen heeft een verlaagde taille
met een wijd uitwaaierende of ruim geplisseerde rok, waarbij je onwillekeurig
even aan de Charlestontijd moet denken....

Kleuren en stoffen
In de koloniale stijl zijn de khaki's (zo-
wel groen als beige) de basistinten. Ze
worden gekombineerd met diepe, ge-
brande kleuren zoals "oxblood" (bor-
deauxachtig) en roest en verder met on-
der andere wit, turquoise, geel en goud.
Wit is vooral voor hoogzomer DE
kleur, maar ook geel en zachte blauwe
tinten duiken overal op. In de marine-
look worden blauw, rood en wit gekom-
bineerd. Zachte pasteltinten, zoals pa-

relgrijs, zalm, bleu, zacht groen, zand
en écru zijn vooral toegepast in het meer
elegante of romantische genre. De meest
gebruikte materialen zijn: katoen, ka-
toen met linnen-optiek (rokken, bloe-
ses), crêpe georgette (rokken, bloeses),
gabardine (rokken, broeken, trenchco-
ats), broderie Anglaise, piqué (polo's),
tricot, badstof (shorts, hempjes, strand-
jurkjes, sweaters), scheerwol (blazers,
mantels), wol met bouclé-optiek (man-
tels), alcantara (mantels, pakjes), en
minder kostbare imitatie-alcantara.

Koloniaal
Er kan uitgekiend worden gekombi-
neerd, want er is in deze trend een over-
weldigende keus in T-shirts, polo's, ber-
muda's, shorts, pantalons, wijde rok-
ken en ruim vallende bloeses (met wijde,
korte mouwtjes, die dan niet bij de rok
ingaan maar zo laag mogelijk worden
geknoopt). Ze zijn er in uni of fantasie-
vol bedrukt met exotische bloemen,
planten of dieren in jungle-motieven of
met palmen omzpomde stranden enz.,
waarbij Afrika en Haïti als inspiratie-
bronnen fungeerden. Sportieve heu-
plange jacks van geschinzte katoen met
een badstof voering of nonchalante,
dunnetjes doorgestikte jasjes staan er
enig bij.

Hoogzomer
Wanneer straks de zon voor warmte,
blijdschap en een bruin vel zorgt, voert
wit in de mode de boventoon. De wijde
tentjurken, die een tikje Fins aandoen,
zijn fleurig bedrukt met eenvoudige,
grote prints in rood en blauw op een wit
fond. Ze hebben Amerikaanse armsga-
ten en soms grote kragen of banden
langs de halslijn. Romantisch ogen de
T-shirts, singlets en T-shirtsjurken die
geappliceerd, geborduurd of openge-
werkt zijn en hierbij past wit wonder-
wel. De jeugd zal weg zijn van de leuke
badstof sets, van pittig gestreepte pique
polo's en polo-jurkjes, broeken met
toelopende pijpen (in lengtestrepen, uni
of ruiten), luchtige hempjes, hyperwijde
india-katoenen rokken met koord en
kraaltjes, shorts, bermuda's, broekrok-
ken, sweaters, spencers en dasjes.
Er is een rijk gevarieerd aanbod in mo-
dieuze rok-en-bloese-kombinaties, bij-
voorbeeld van katoen met linnenoptiek.
Verder is er een reeks mouwloze japon-
nen met bijpassende jasjes in zonnige
kleuren, terwijl vlotte, gebreide blazers
(bij een rechte pantalon bijvoorbeeld)
ideaal zijn voor koude zomeravonden.

Stadsmode

Ook de keurige stadsmode heeft meer
dan één gezicht. Houdt u van frisse
kleuren, dan is de marine-stijl met z'n
plooi- of plissérokken, z'n overhemd-
bloeses en blazers van zuiver scheerwol,
waarbij meestal een kleurige sjaal wordt
omgeknoopt, nef iets voor u.
Daarnaast zijn er romantische bloeses
met jabots, ruches, broderiekraagjes
e.d., beeldige japonnen dikwijls met een
iets verlaagde taille, rondom geplooide
rokken in fantasieprints, madrasruiten
en horizontale strepen, truitjes, wikkel-
jasjes en mantels met opstaande kragen.

Let eens op de poplin mantels en korte
jasjes, die gemaakt zijn van doorgestik-
te en heel licht gewatteerde poplin; een
nieuwe trend die beslist nog seizoenen-
lang doorzet.
Van alcantara en imitatie-alcantara zijn
er geklede mantels en pakken bestaande
uit rok en blazer, terwijl de folklore-
trend om de hoek komt kijken bij de
sets van rok met bolero waarop een
fleurig borduursel prijkt. De talloz beel-
dige bonneterie-ensembles zijn prima op
ons nu eenmaal onbetrouwbare klimaat
afgestemd: zonnen is verrukkelijk in een
luchtig gebreid japonnetje en komt er
onverhoopt een wolk voor de zon dan is
er een bijpassend jasje of spencervestje
bij de hand. Deze modenieuwtjes (en
natuurlijk nog véél meer) kunt u vrij-
blijvend bij Visser Mode te Vorden (lid
van de Modetti-Mode Groep) komen
bekijken.

Opbrengst Sonnevanck aktie
De zegeltjes aktie van de kinderen van
de 4e klas van School het Hoge, heeft
opgebracht ƒ 747,85. De aktie werd ge-
houden voor de Sonnevanck. De kinde-
ren bedanken alle mensen die een zegelt-
je gekocht hebben.

Ledenvergadering van Dash
In een matig bezochte maar zeer gani-
meerde ledenvergadering van Dash is af-
scheid genomen van mevr. R. Aartsen
als secretaresse van de vereniging. De
voorzitter memoreerde haar grote ver-
diensten voor de vereniging én haar bij-
drage aan de altijd prettige sfeer in de
vergaderingen. Het is niet denkbaar, dat
Dash het zonder har als secretaresse zal
moeten doen, maar haar besluit na 9
bestuurslidmaatschap, waarvan 6 als se-
cretaresse, moet gerespecteerd worden.
Bovendien is zij niet geheel voor de ver-
eniging verloren want zij blijft als
trainster en als lid van de toernooi-
commissie, terwijl zij ook nog in het
bestuur van de V.S.F, zitting houdt.
Met een bos bloemen en een cadeau
werd Ria uitgeluid. In haar plaats werd
benoemd mevr. J. van Hunnik.
Het ledental van Dash is nog steeds

groeiend. Nu zijn er 270 leden met nog
13 op de wachtlijst. Omdat normaliter
bij het begin van elk seizoen pupillen
worden toegelaten zal het aantal leden
dit jaar vermoedelijk tot over de 300
kunnen stijgen. Het is te hopen, dat vol-
doende aantal uren in de sportzaal ter
beschikking komen van Dash. Wat de
financiële positie betreft, zal Dash op
moeten passen. De opbrengst uit het
jaarlijkse toernooi is hard nodig om het
tekort te kunnen dekken; een wankele
basis. Mocht het toernooi tegenvallen
dan zal een buitengewone ledenvergade-
ring moeten worden belegd om
contributie-verhoging aan de orde te
stellen. Mogelijk, dat ook nog een
donateurs-aktie geld zal opleveren.
Voor dit doel stelden 4 dames zich spon-
taan beschikbaar. De dames van '3' en
'6' stelden spontaan het vervoersgeld ter
beschikking waar zij normaal recht op
hebben.

weevers bv
postbus 22 - 7250 aa vorden

IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000.-

10TELETONH1R
PLATENSPELERS

Winkelwaarde
ƒ548,- per
stuk.

COUfXDHATTOfï JAP/UI (Hl) B V

* VALOHA

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

9K*. >••

OFSOPOLONEZ

WAARDE
f 14.495,-1
Importeur H Englebert N V , Voorschoten

'n Droomprijs
van een Riha-orgel f 6.295,—

Ï1RR

M oo.oqp,-
aan w

gelddroomprijzen
amro bank

15 Philips kleuren TV's
als Droomprijs

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adv.prijsf 2495.-

4 OPENBAAR
VERVOER

JAARKAARTEN
Ter waarde van

f 2580.-
Nederlandse Spoorwegen

Elke maand
een verrassingsprijs

itura)

ter waarde van

f 10.000.-
per prijs

9 droomprijzen

30 SEIKO HORLOGES Kruiswoordspe 1O

IKO
Precies dat tikje meer stijl

9 SINGER ZIG-ZAG
NAAIMACHINES

Winkelwaarde

f 449.-
Singerb.v.
Amsterdam

4 Kofftezet- tpptnten

Winkelwaarde:
140, - per stuk

DOUWE
EGBERTS, Utrecht

EEN DUAL C 830
CASSETTEDECK

Winkelwaarde f 1.098,-

rema electronics bv

Van links naar rechts:
l. deel v.d. arm. 4. ambts-
gewaad. 7. zangstem.
8. bijb. figuur. 10. takje.
12. reeds, 13. onbedekt.
14. water in M.-Brabant
15. bevel. 17. ik (Lat.).
18. zware bijl. 19. gevange-
nis, 21. onderricht. 23. in
orde. 24. wandversiering,
26. hevig, 28. lofdicht,
30. bloeiwijze, 32. vod,
34. gebouw in Amsterdam,
36. achter. 37. keet,
38. voorzetsel, 39. om-
roepvereniging. 41. roem,
42. jonge stier. 43. hande-
ling. 44. veldvrucht.

Van boven naar beneden:
l. stop!. 2. spil. 3. rekenk.
getal, 4. afvoerkanaal,
5. dieregeluid, 6. reus,
7. deel v.e. boom, 9. dik
en zwaar, 11. gevoel,
16. wijnmaat, 18. herfst-
bloem. 20. ijzerhoudende
grond, 22. gelofte, 25. zit-
plaats, 27. uitstralende
warmte. 28. bevel,
29. nauwe opening,
31. karakter, 33. gehooror-
gaan, 35. Ind. dakbedek-
king, 40. onder andere,
42. familielid.

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen van de hier

gepubliceerde puzzelspelen
inzenden door gebruik te maken
van onderstaande betaal
mogelijkheden: , «onl
1 PER GIRO OF BANK | 60-1001

t.n.v. Rode Kruis, Den Haag
2. PER BRIEFKAART. Rode Kruis,

Postbus 30427,
2500 GK Den Haag.

• Voor iedere oplossing betaalt U
f 1,50 of plakt U f 1,50 aan extra
postzegels bij:
Uw oplossingen moeten op
27 april 1981 n binnon zijn.

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZ-
ZELSPELEN MARATHON wordt ge-
organiseerd ten bate van NEGEN be-
langrijke Rode Kruis-taken Voor deze
Puzzelspelen Marathon werd vergun-
ning verleend door de Staatssecretaris
van het Ministerie van Justitie bij besluit
van 7 augustus 1980, onder nummer
L.O. 700/143/075

Rebusspel 1O
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

P.H

3 ZANKER

WASAUTOMATEN
Adviesprijs:
f 1.348,-
per stuk

Woerden
ZANKER NEDERLAND B.V.,

OOK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN:
117 COMBI WOORDSPELEN

Winkelverkoopsprijs: ƒ 27,50.

BORNSE CARTONNAGE
FABRIEK B.V., Borne.

6 BEELDHOUWGUTS-SETS

Winkelwaarde f 64,50
per set

STANLEY
STANLEY WORKS B.V., 's Gravenzande

26 Elektronische rekenmachines

Winkelwaarde f69,— per stuk.

ennia
I-NNIA VF.R/fcKl RINC.l N, Den Haag

Gmidweeksin
bungalowpark
"Burghstede"

3 midweeks t.w.v. elk f. 120,-
Parkweg 11, Voorburg Telefoon 070-860208

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN

f750.000-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

39 VLEES-KADOBONNEN

t.w.v. f 50,— perkadobon

EDELSLAGER CENTRALE B.V.,

Tilburg

Een Solar Star
(Oe ster onder de zeilplanken]

Prijs ƒ 1180,-

3 MULTIQUICK TRIO-SETS ZK6

Winkelwaarde:/ 198,-.
BRAUN ELECTRIC
NEDERLAND B. V , R IJSwijk

LlWollen AaBe plaiis
winkelwaarde ƒ 115,—
Gemaakt van zuiver scheerwol,
altijd modieus ruitdessin

KONINKLIJKE AaBe-FABRIEKEN B.V., Tilburg

Stoere Nilfisk stofzuiger
Waaide ƒ498,—.

NILFISK B.V., Weesp

MEEDOEN IS... V
CITROEN

2 Rijnreizen
Waarde ƒ 600,- P\JC'

HOLLAND CRUISE LIJN,
Halfweg.



DE VISA II SUPER E: SUPERZUINIG.
Watergekoelde 4-cilinder motor (1124 cm'). Benzineverbruik bij
90 km/h constant: 5,11/100 km (l op 19,6). De rappe Visa met
een ongekende zuinigheid.

Voornaamste uitrusting:verwarmde achterruit, van bin-
nenuit in hoogte verstelbare jodium koplampen, sigarette-aanste-
ker, econoscoop(zuinigheidsindicator),moquette vloerbedekking
en ruitewisser/sproeier op de achterruit.

Voornaamste extra's: boxline bekleding, metaalkleur en
lichtmetalen velgen. Prijs vanaf f 13-995,- exclusief f 330,- afleve-
ringskosten en r 300,- voor ML-tectylbehandeling.

DE VISA U SUPER X: SUPERSNEL
Watergekoelde 4-cilinder motor. Inhoud: 1219 cnv. Maximaal
vermogen bij 6000 tpm: 46 kW (64 DIN pk). Acceleratie van
0-100 km in 14 seconden. Topsnelheid: 155 km/h.

De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid.
Voornaamste uitrusting als Visa II Super E (behalve econo-
scoop), met daarbij: hoofdsteunen vóór, toerenteller, metaal-
kleur en rechterbuitenspiegel.

Voornaamste extra's als Visa II Super E. Prijs vanaf
f 14.855,- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor
ML-tectylbehandeling.

CITROEN INTRODUCEERT DE NIEUWE VISAU; RUIM.VEILIG,
COMFORTABEL EN ZUINIG RIJDEN ZOALS U DAT WILT.

Met de introductie van de nieuwe Visa II biedt
Citroen u niet alleen een ruime, veilige, comfortabele en
zuinige auto. Citroen biedt u bovenal de mogelijkheid om
juist die Visa II te kiezen, die precies aansluit Qp uw per-
soonlijke wensen, rijstijl en budget.

Bovenstaand vindt u daar een supersnel en een
superzuinig voorbeeld van. Q

Op de Citroen Voorjaarssalon kunt u ook nog
kennismaken met de Visa II Spécial (v.a. f 11.995,-) en

Club (v.a. f 12.500,-) beide toegerust met een lucht-
gekoelde 2-cilinder motor.

Op de Voorjaarssalon vindt u verder de enige
middenklasser nuf het hydropneumatische veersysteem,
de GSA, het toppunt van aërodynamica en comfort,
de CX en de goedkoopste auto met open dak, de Eend.
Bovendien ontv^gt iedere bezoeker een leuke poster van
De Eend In Vogelvlucht. (Zolang de voorraad strekt.)

U BENT VAN HAKTE WELKOM T/M 11 APRIL.

Automobielbedrijf Ruesink bv
Borculoseweg 21, Ruurlo tel. 05735 - 1753
DeVenterkampll,Ruurlo tel.05735 -2004

CITROEN* VISA

Een
hele dag

van de
jubilerende

grote maten -
specialist

l

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

en verkoop
om u feestelijk te kunnen ontvangen
doen we dat op
VRIJDAG 3 APRIL
in zaal Bakker in Vorden.
GRATIS toegang incl. consumptie

showtijden: 's morgens 10 uur
's middags 1.30 - 3.15 - 4.15 uur
's avonds 7 uur

Medewerkende zaken: Dijkerman - bloemsierkunst
Siemerink - Optiek
Wullink - Schoenmode

DIREKTNA DE SHOWS GELEGENHEID TOT KOPEN

Gaarne van te voren
plaats en tijd reserveren aan de zaak

ANC

zondag 5 april

SUNRAY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA STARLET 5 SP 3 drs 1978
TOYOTA COROLLA 30 de luxe
met nieuwe gasinstallatie l u / /

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978/79
TOYOTA COROLLA 4 drs. special 1980
TOYOTA COROLLA 5 drs. stationcar 1978

TOYOTA CARINA 2 drs.+ 4 drs. de luxel 978

TOYOTA CRESSIDA 4 drs de luxe 1978
FORD TAUNUS stationcar 1977

FORD ESCORT 2 drs de luxe 1978
FORDCAPRM500XL 1972
SIMCA 1100 GLS 1978

SIMCA HORIZON GL 1978
OPEL KADETT 4 drs special 1978

OPELASCONA4drs 1977
PEUGEOT 504 automaat 1978

DATSUN180B 1978
DATSUN120Y 1974
MERCEDES 200 D 15.000 km 1980
ALFA ROMEO 2.0 1977

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Via/Ie

FAR WEST
JEANS SHOP
Saint Tropez
kinder tuinbroeken
in een fantastische chintz kwaliteit
met veel extra's en ritsen
versierd.
Adviesprijs is 39,50 TUUNTEPRIJSI

Longhorn kinder-
pilotenbroek

.1?

**

in de bekende groene legerkleur
Hoogst modern en met een
extra zak op de pijp. Een stoei-
sterke broek van een zeer
bekend merk.
Adviesprijs is 49,50
TUUNTEPRIJS 39,50

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine enz.

s,eed, 30-50% GOEDKOPER
d.m.v. toonzaalmodellen, noodverkopen, b-keus,
fabrieksopruimingen enz.

Enorme keuze en gratis thuisbezorgd

Kom eens neuzen bij

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) — Lichtenvoorde

HOOFDKUSSENS
Gevuld met polyether. De stof is bedrukt en
daardoor geschikt voor camping en logeerbed

o\o

Adviesprijs 9,95 WEEKTOPPER 2 STUKS
oQ'

# SV

*e$

TUINCENTRUM

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbou wtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

m-*^~' \

grayperslinders.

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig
Demonstratie en show
op 2, 3 en 4 april

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Kunstgebittenreparatic
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Zaterdag 4 april

BAL
voor gehuwden
en verloofden

aanvang 8 uur.
Muziek: VALLER COMBO

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij zaal

De BoggelaarMi

ti

Vordenseweg 32, Warnsveld - Tel. 05752-1426

Gaat u op zoek naar een nieuw bankstel?
Dan hebben wij de financiering voor u.

Uitschieter van de week!!

uw oude SPIJKER BROEK
f 10,- WAARD!!
Bij aankoop van een nieuwe spijkerbroek, dames of
heren, krijgt u bij ons voor uw oude broek x 1A

Bij aankoop van een kinderspijkerbroek - _
voor de oude f Of"

Modecentrum

Hoe lang droomt u al van een
comfortabele caravan? Van een mooi bank-
stel, een ge/elli^e open haard ot een nieuwe
geluidsinstallatie? Ot van een nieuwe,
luxe badkamer, ot rijdt u liever in een
nieuwe auto?

Kom eens praten met de Bondsspaar
ank. Laten we eens kijken hoe we met

een lening-naar-maat uw dromen kunnen
realiseren. De Bondsspaarbank helpt u
daarbij graag met een verantwoord krediet,
af te lossen op de manier die u het beste past.

Kom maar naar de Bondsspaarbank,
de bank waarmee te
praten valt.

' .v-' ^J-—— \rOO»*^ ^rrr^

NDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.
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