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Eerste lustrum "Tafeltje-dekje'
16.500 maaltijden verzorgd

Vrijdag was het op het bejaardencentrum "De Wehme" voor de dames van "Tafeltje-dekje" feest. Bij de viering van het
eerste lustrum werd deze dag de 16.500ste maaltijd bezorgd. De heer Draafsel, kok op de Wehme kreeg namens het bestuur
van "Tafeltje-dekje" een bloemstuk aangeboden. De direktrice me j. Rouwenhorst; administrateur G. Bogchelman alsmede
de twee vaste medewerksters uit de keuken werden eveneens met een bloemetje vereerd. Hetzelfde gold voor de bejaarden die
een maaltijd bezorgd kregen.

"Tafeltje-dekje" werd in 1975
opgericht door een aantal dames van de
afd. Vorden van de Plattelandsvrou-
wen; NCVB en KPO.
De prijs voor een warme maaltijd be-
droeg destijds ƒ 4,50 en momenteel
ƒ 7,00. Er werd een staatssubsidie geven
voor de aanschaf van de pannenset, ter-

wijl ook bij een aantal instellingen in
Vorden subsidie werd verkregen.
De familie Vos aan de Pieter van Vol-
lenhovenlaan was het eerste echtpaar in
Vorden dat van de diensten van
"Tafeltje-dekje" gebruik maakte. In
het eerste jaar werden reeds 1111 maal-
tijden weggebracht. De dames die voor

de distributie zorgden kregen er steeds
meer lol ii

teCTMomentèeT is "Tafeltje-dekje" in
Vorden gewoon niet meer weg te
denken. In januari 1980 werd de 10 000
ste warme maaltijd verstrekt en thans lig
het aantal dus al op 16.500.

Evert Coppiens nam afscheid
als voorzitter "Flash"
Tijdens de jaarvergadering van de bad-
minton vereniging "Flash" nam Evert
Coppiens afscheid als voorzitter. Hij
heeft deze funktie zeven jaar bekleedt.
In zijn plaats werd de heer H. Bruggert
benoemd.
Tevens werd afscheid genomen van de
bestuursleden mevrouw N. Strijdt en
mevrouw D. Stoltenborg. In hun plaats

werden benoemd mevrouw M. Eyer-
kamp en mevrouw H. Dekkers.
Momenteel spelen bij "Flash" drie
teams in competitieverband. Het recre-
atieteam werd in haar afdeling eerste
maar slaagde er niet in om te promo-
veren. Deze recreatieafdeling zal
volgend seizoen worden opgeheven en
worden omgezet in de 5e klas.
In de loop van de maand april zal
"Flash" onderlinge wedstrijden orga-
niseren. De vereniging telt momenteel
40 leden.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Dijk-Has, N. van. Bab West; Hard-
wick, M. Thomas en Sarah; Kosinski, J.
Passiespel; Lansink, H. Waar liefde
wint; Mendels, J. Rolien en Ralien;
Oster, A. Een moeder van niks; Roth,
Ph. Laat maar gaan; Schenk, M. G. en
M. van Herk, Juliana, vorstin naast de
rode loper.
Jeugd:
Colman, H. Kind van een ongehuwde

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. Verleende vergunning voor een eier-
actie.

2. Herziening voorschriften bestem -
mingsplan "Buitengebied 1970".
3. Terinzagelegging Ontwerp-verorde-

ning op de bejaardenoorden.
4. Terinzagelegging Structuurschema

landinrichting.
5. Publicaties ingevolge de wet Arob.

Verleende vergunning voor
een eieractie
Burgemeester en wethouders hebben
een vergunning afgegeven aan de gym-
nastiekvereniging "Sparta", voor het
houden van een eieractie op zaterdag 11
april aanstaande.

Herziening voorschriften
bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1970"
Zoals u uit de advertenties elders in dit
blad kunt lezen, liggen vanaf morgen,
10 april 1981 voor eenieder de nieuwe
gebruiksvoorschriften, alsmede een
nieuwe strafbepaling (ontwerp) beho-
rende bij het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1970" ter visie.
De reden van deze gedeeltelijke herzie-
ning is gelegen in het feit dat bij het
besluit van de Kroon destijds o.a. goed-
keuring is onthouden aan de in het be-
treffende bestemmingsplan voorkomen-
de gebruiksvoorschriften.
Alhoewel een totale herziening van het
gehele bestemmingsplan Buitengebied al
in een vergevorderd stadium is, kan in
verband met eventueel daaruit voort-
vloeiendde beroepsprocedures niet ge-
zegd worden wanneer een dergelijke
herziening vigerend zal zijn.
Het gebrek aan afdoende gebruiksvoor-

schriften heeft in de praktijk al tot de
nodige moeilijkheden geleid. Het ge-
meentebestuur heeft het daarom raad-
zaam geacht om - vooruitlopende op de
herziening voor het totale Buitengebied -
thans reeds vervangende gebruiksvoor-
schriften in procedure te brengen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat het
bovenstaande zich uitsluitend beperkt
tot de gebruiksvoorschriften, waaraan
door de Kroon destijds in zijn geheel
goedkeuring is onthouden, alsmede een
redactionele aanpassing van de in het
plan voorkomende strafbepaling. Voor
het overige zal het bestemmingsplan
Buitengebied, zoals dat destijds door de
Kroon is goedgekeurd en sedertdien ge-
wijzigd, van kracht blijven.

Terinzagelegging Ontwerp-
verordening op de bejaarden-
oorden
Vanaf heden tot l mei aanstaande zal de
ontwerpverordening op de bejaarde-
noorden ter secretarie van de gemeente
ter inzage liggen. Gedurende deze perio-
de kunnen tegen deze ontwerpverorde-
ning schriftelijk bezwaren worden inge-
diend bij Provinciale Staten, Huis der
Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Terinzagelegging Structuur-
schema Landinrichting
Dit schema bevat de hoofdlijnen en be-
ginselen van het nationale landinrich-
tingsbeleid op lange termijn en geeft in
het bijzonder inzicht in de ruimtelijke
aspecten van dit beleid. Dit structuur-
schema geeft het voorlopige standpunt
van de regering weer. Op dit schema is
de procedure van de planologische kern-
beslissing (PKB) van toepassing. Deze
procedure omvat onder meer inspraak,
advies en bestuurlijk overleg.
Ten behoeve van de inspraakprocedure

Voor merkspeelgoed

uw speeigoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

moeder; Doesburgh, C. van. Buster en
Benjamin; Hesper-Smit, M. Zal ik je
voorlezen; Kordon, K. Rechtsbuiten;
Törnqvist, R. De fluit en de bombar-
don; Hesselman, F.P. Alle motoren
1981; Measham, T. en F. Kennett. Kij-
ken naar schilderijen.

Informatie-avond
Zuid Korea
Donderdagavond 9 april zal in zaal
Bakker een informatieve avond
georganiseerd worden door de Werk-
groep Amnesty International. Deze
avond staat in het teken van de Zuid-
Korea-aktie die dit voorjaar gevoerd
wordt om internationaal aandacht te
vragen voor de noodtoestand die in de
hele Koreaanse Republiek heerst.
Amnesty voert zo'n aktie omdat inter-
nationale druk ertoe kan bijdragen dat
de Zuidkoreaanse autoriteiten de
mensenrechten weer gaan naleven en de
politieke gevangenen vrijlaten.
Er zal op deze avond eerst een film
vertoond worden die achtergrond-infor-
matie geeft en daarna zullen twee leden
van de A.I.-werkgroep uit Neede, die
zich verdiept hebben in de >jMtetie in dat
land het woord voeren. f(P
De werkgroep hoopt dat velen deze
avond zullen bezoeken.

Zege voor "Treffw"
Het eerste team van "Treffers '80"
heeft met 6-4 gewonnen van Halle,
dankzij winst van R. Knippen (3x) en S.
Hovenkamp (2x). Het dubbelspel werd
eveneens door Vorden gewonnen.
Hovenkamp en Knippen "tekenden"
hiervoor. Treffers behoudt door deze
overwinning promotiekansen.
Het tweede team heeft met 9-1 gewon-
nen van Victoria uit Duiven. Voor de
overwinningen zorgden F. Evers (3x);
R. de Heus (3x); H. Mokkink (2x).
Evers en de Heus wonnen ook het
dubbelspel. Het tweede team blijft
daardoor ongeslagen.

zal het Structuurschema voor de landin-
richting vanaf heden tot en met 31 de-
cember 1981 ter gemeentesecretarie van
de gemeente Vorden ter visie liggen.

Eveneens kunt u het structuurschema in
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat inzien.

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:
1. Aan de heer J.M.R. Dadema, Sta-

tionsweg 24 te Vorden, voor het bou-
wen van een tuinhuisje aldaar.

2. Aan de heer J. Drijfhout, Willem
Alexanderlaan 22 te Vorden, voor het
bouwen van een schoorsteen aldaar.

3. Aan de heer G.J. Barink, De Boonk
13 te Vorden, voor het bouwen van
een broeikas aldaar.

Vorige week is abusievelijk vermeld dat
de heer Jurriëns een duivenhok bouwt
aan de Hertog Karel van Gelreweg 19 te
Vorden. Dit duivenhok wordt gebouwd
aan de Hoetinkhof no. 159.

Dam wedstrijden
Vorden

in

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Optredens
Knupduukskes
De Vordense boerendansgroep „De
Knupduukskes" zal in juni een bezoek
brengen aan Denemarken.
Verder zullen er kontakten worden
onderhouden met groepen uit Hamburg
en Sonthafen. In mei zal worden deel-
genomen aan de "Holland-week" in
Rotterdam. Op 23 april op de boot in
Zutphen, terwijl ook een optreden op de
Scherpenhof in Terwolde op het
programma staat. In het kader van het
VVV-zomerprogramma deze zomer
"boerenbruiloften" en andere optre-
dens. In 1982 krijgen "De Knupduuks-
kes" bezoek van groepen uit Denemar-
ken en Zwitserland.

Rectificatie
In het vorige week gepubliceerde verslag
over de vergadering van de Vereniging
"Oud-Vorden" diende ook nog te
worden vermeld dat de heer Reindsen en
de heer Gruyter in het bestuur werden
benoemd.

In de week van 14 tot en met 18 april
wordt in het Dorpscentrum te Vorden
een halve finale dammen voor aspiran-
ten georganiseerd. Aangezien Johan
Krajenbrink een keuzeplaats heeft voor
de Nederlandse finale, doet voor
Vorden alleen Wieger Wesselink mee.

Bekerwedstrijd DCV
tegen Bennekom
Het eerste team van DCV Vorden heeft
voor de beker geloot tegen DCV uit
Bennekom. Een voor Vorden sterke
tegenstander. De wedstrijd wordt
gespeeld op 14 april. Bij het jeugdappel
in Beltrum wonnen Rik Slütter en
Michiel van Burk een medaille.

Distriktsfinale
In de Distriktsfinale heeft Henk
Hoekman goede kansen op een plaats in
de Gelderse finale. Hij staat nu alleen
bovenaan met nog twee wedstrijden te
gaan. Wieger Wesselink speelt bij de
junioren en won afgelopen vrijdag vrij
gelukkig van Wout Buesink (Doetin-
chem). Tot nu toe heeft Wieger Wesse-
link alles gewonnen in de Districktsfina-
le. Ook Henk Reusink staat goed. Hij
staat momenteel alleen bovenaan bij de
Hoofdklasse en heeft aan twee remises
genoeg om zich te plaatsen voor de
Gelderse finale. Jan Masselink heeft
vrijdag zijn tweede wedstrijd verloren
van Alfons Ottink (Eibergen) en is nu
kansloos voor een goede klassering.

KEUKENS

Palmzondag 1981
In de beide protestantse kerken te Vor-
den, de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde dorpskerk, zullen a.s. zondag-
morgen 12 april (de Palmzondag) enige
jongeren belijdenis doen van hun
christelijk geloof en bevestigd worden
als leden, als belijdenis lidmaten van
respectievelijk de Gereformeerde kerk
en de Hervormde gemeente. Hun na-
men staan vermeld in "Onder Ons" en
in "Het Kerkblad" voor de Hervormde
gemeente.

Na de dienst is er de goede mogelijkheid
de nieuwe lidmaten te begroeten in
"Het Achterhuus" achter de Gerefor-
meerde kerk en in "De Voorde" naast
de Hervormde dorpskerk.

Geen dienst in de Kapel
In verband met de bijzondere kerk-
dienst in de Herv. dorpskerk (openbare
geloofsbelijdenis) en bevestiging van
nieuwe lidmaten, Palmzondag 1981) is
er a.s. zondag 12 april GEEN DIENST
in de Kapel de Wildenborch.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Kees Holtrigter; Maria Eli-
sabeth Steenbreker.
ONDERTROUWD: P. Vlogman en
E.J.M. Kelderman
GEHUWD: J.A. Addink en D. van
Lindenberg.
OVERLEDEN: Geen

Holtslag - Ruurlo

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 12 april 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Openbare Geloofsbelijdenis en
bevestiging tot lidmaten.

KAPEL DE WILDENBORCH
Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 april 10.00 uur ds. J. R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
C. L. Stratingh, Barchem. Tel. 05734-
498. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 11 en zondag 12 april dr. van
Tongeren. 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/A VOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 11 april 12.00 uur tot maandag
13 april 7.00 uur dr. Breukink. Komen-
de week avond en nachtdienst ook dr.
Breukink.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, Tel. 2003. Graag
bellen 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.



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. 067S3-1637

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

InstaUatietwdriff
W. A. Weuton Krivienbarg
Voor al uw

- toodgtotarawerken
- gasleidingen
- verwarmingen
- en*.
- aanleg en onderhoud

Vraagt inlichtingen
tel. 08342-1364.

Voor al uw reparaties aan zon-
wering of voor vernieuwing
van zonweringsdoek
naar uw vakman

HiiMINK

Stomerij voor Vorden e. o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

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

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

Te koop: fotocopieerappa-
raat, merk GAF, maakt uit-
stekende fotocopieën.

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel.
05752-1404

GELEGENHEIDSKOOPJE:
roestvrijstalen ovale 4-plaats
elektrische inbouwkookplaat,
met frontbedieningspaneel
speciale aanbieding, zolang de
voorraad strekt:

339,— incl. btw

Holtslag Bouwmaterialen BV
Spoorstraat 2B. tel. 05735-
2000, Ruurlo

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Guttk l, tel. 2737

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
IJselwag 20, Vierakker

(WarnsveW). Te». 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

met
i r rviSIC
^.tralies

direct
naar

BREDEN/ELD

AUTORIJLES?
Bij ons kunt U terecht voor een

perfekte RIJOPLEIDING
Onze theorie-avond is maandag van 8-10 uur of in
overleg op dinsdag. Wij geven Audio-Visueel theorie,
hetgeen betekent: Dia's met geluidsbanden.

Voor inlichtingen of opgave

Autorijschool BULTMAN
H. K. v. Gelreweg 35, Vorden. Tel. 1753

Wij lessen met BMW en Volvo-automaat.
RUIM 17 JAAR ERVARING

GARANT'S
KIIK OP SCHOEN EN^^__^^^^^_^_^__^_^_^^^__^^^^^^_^__^^^_^^

Op
en top

kwaliteit,
helemaal leer, gepolsterd

en originele binnenzool.
Speciale Garant prijs.

Maten: 36-46 89,95

WUI NK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Nederlanders,
kom deze week naar
uw woninginrichter

9 t/m 18 april
Nederlanders,

Hou meer van je Thuis
Wij adviseren u graag.

TT1

Voor uw AUTORIJLESSEN naar
RIJSCHOOL „DE EENDRACHT"
met ruim 20 jaar ervaring.

Verkeersinzicht door Audio Visuele-
theorie iedere dinsdagavond van 8
tot 10 uur. Kunt u dinsdagsavonds
niet, dan is overleg mogelijk.

Wij lessen in de nieuwste VOLKSWAGEN,, J ETT A"

BOVAG AUTORIJSCHOOL

„De Eendracht
J.H. Hilferink.
De Boonk 39 Vorden

ii

Tel. 1619

Pak nul
Wie bij VS koopt zit goed

mattenstoel van 28,95
't voorjaar pak 't voordeel

budget door onze
voor dagelijkse

Kom naar VS uw eigen

en gemakkelijk in een prachtige
voor 24,95 Geniet dubbel van
bij VS en verdien op uw huishoud

blijvend lage prijzen
boodschappen,
voordeel supermarkt.

Peter Haddock
kleurboek 160 pagina's
van 1,29 voor

Bic-viltstiften
pak 10 stuks
van 4,50 voor

Huisvuilzakken
komo keur 20 st. op rol
van 3,48 voor

Mattenstoel
bruin beige en wit
met ovale buis
van 28,95 voor

llcrlei y
S N '/ DeKorenaer\ ƒ

l advocaat fles 0,5 liter
| van 4,55
* voor

V

Dixan

l K8.i
vat a 4 kiln
van 13,95

voor

Binnen-en
buitenband
26 x I'/8 van 12,95 voor

Rijwielbel staal
van 2,10 voor

Nivea cremebad
500 ml. van 5,49 voor

Florijn
Jonge jenever fles I l i ter
van 15,45

voor 14?V
+~' *^%*

[/' Completa
grote pot 400 gr.

259 |

Green Spot %1
/onder prik

l!9
limonade zonder prik
' liter Hes ̂  ^ ̂  IJ
van 1,45

voor | ^"^ j i

t
m

Hero
Confiture Becel

jam aardbeien
van 2,55

dieetmargarine
kuip 250 gr
van 1,15

v»;

voor

Nibbit Pieperplakjes
Naturel of paprika
/ak van 1,09 voor

Cote d'or
CnOCOtofifzak
1 50 gr. van 1,98 voor

Bublicious
kauwgom triopak
van 1,98 voor

Hollandia
Tea crackers
pak van 1,35 voor

Matzes de luxe
pak van 2,98 voor

Enkhuizer
jodenkoeken
bus van 2,29 voor

Koopmans
zelfrijzend bakmeel
van 1,30 vnnr

Koopmans
cakemeel
pak van 1,35 voor

Duy vis salata
nes 0,5 liter
van 2,39 voor

OS5

II5

K9

119

275

198

109

li5

1?8
Calvé 1OQ
tomaten ketchup fles J vr ̂
425 gr. van 2,39 voor 4B^ 0

Bourbon dessert i 1 / 5J
van 0,99 voor Vr •

Becel
v/d koffie, 0,5 liter
van 1.89 voor K»

105
•sttt.

. . H - ' ̂ k

Reklames week 9/4 - 11/4 - 1981

Cordon Bleu
100 gr
Zacht varkensvlees, fijne Ham.
Hollandse kaas

mager
Rundergehakt
heel kilo

Malse
Riblappen
heel kilo •

Schenkel
500 gr.

Rollade schijf
( h e e r l i j k gekru id )
500 gr. .

Schouderham
/.. vet of /woerd 100 gr. J

Champignon-
worst 100 gr. .

Berliner j
leverworst 100 gr. _

Speklappen
heel kilo

Hawaii burgers
3 stuks

Schouder-
karbonade soo gr.

Gehakt
(half om half)

Slüterij
Café oriëntal
fles 0,7 liter nu

Sonnema
Beerenburg
fles l liter nu

Zuivel
Jolly
mannequinkwark
450 gr. van 1,95 voor

Goudse kaas
Jong belegen
heel kilo

Boursin isogr.
2 smaken van 3,90 voor

Melkbrood
800 gr., deze week

Sesambollen
yak 9 stuks

K9

l?8
VOOR UW
PALMPAASSTOK!
Paashaantjes
per stuk nu

heel kilo

Reklames 9/4- 15/4-1981

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/IITPHFN BORCULO Hf NGH O |Gl l> | RIJSSfN GROENLO GOOR VORIUN



Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van ons dochter-
tje en mijn zusje op 30 maart
1981.

Wij noemen haar
JOSÉ
Arie Winkel
Ans Winkel-ten Arve
Ilse

,,'tGazoor"
Gazoorweg 4a, 7251 HH
Vorden.

'Dankbaar en blij geven wij u
kennis met de geboorte van
ons dochtertje

MARISKA
Bert en Wilma
Dimmendaal-Denkers

Vorden, Nieuwstad 18a
4 april 1981
Tijd.adres: St. Vincentius-zieken-
huis Groenlo.

Op 4 april werd geboren:
Maarten Hein Noorman

Wij noemen hem:
MAARTEN

Willy en Jan
Noorman

Voor uw vele blijken van me-
deleven, tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

ALEIDA GERDINA
KNOEF-GROOT JEBBINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
H. Knoef

,,'t Weverink", Onsteinse-
weg22, 7251 ML Vorden,
april 1981.

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
mijn 80ste verjaardag, o.a.
cadeau's, bloemen enz, betuig
ik u, ook namens mijn vrouw,
mij n hartelijke dan k.

H. J. Seesing
7234 SB Wichmond,
Baron v.d. Heijdenlaan 7

Op donderdag 26 maart is één
van de dames van Tafelt j e-
dek-je een deksel van een
warmhoudbus kwijtgeraakt in
Plan Zuid. Wie heeft deze
gevonden. Graag terug te
bezorgen bij Mevr. Brink-
man, Zutphenseweg 66 of op
de Wehme.

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kouswij k, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel.05754-
793.

Te koop: broedeieren van 8
soorten Wijandotte krielen.
Goud Pelten en Sabelpoot.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden _•
Telefoon 2219 |__

Door inruil verkregen: Sprint
Tour, kl. goud 5vs. Peugeot
kl. rood 5 vs, Champion
blauw Jun. 10 vs.
Barink, Nieuwstad 26.

11 april
UITVOERING
CONCORDIA

Aanvang 8 uur in het Dorps-
centrum

Te koop: Eiken g.o.h. bank-
stel. Tel. 3143.

Trommelrem/3 versnellingen
Model Runner ƒ584,-
Model Ascot ƒ631,-
ModelBato ƒ689,-
FONGERS, BARINK

Te koop: elpee's van ƒ 5,-.
Single's vanaf ƒ 2,-. Z.g.o.h.
Puch brommer. Berendsen,
H. K. v. Gelreweg 13, Vorden

11 april: Uitvoering Concor-
dia. Aanvang 8 uur in het
Dorpscentrum.

Te koop: 1-5 zwarte
Wyandotte krielen. H. G. J.
Horstman, Reeoordweg l,
Vorden. Tel. 6835.

De sportieve man rijdt...
Sprint-Race Spec. lOvs
'n Fongers ƒ 798,- Barink

11 APRIL:
UITVOERING
CONCORDIA

Aanvang 8 uur
in het Dorpscentrum

Donderdag 16 april hoop ik mijn 80ste
verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in ,,'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34, Vorden.

G. Kreunen- Wansink

Nieuwstad 63, 7251 AG Vorden

11 APRIL

UIVOERING
CONCORDIA o.i.v. WEND

aanvang 8 uur
in het Dorpscentrum met

drumband o.l.v. Rappers en
majorettes o.l.v. Joke Rap-
pers

Na de pauze optreden Hooiplukkers uit Lochem

met conferancier.

2e Paasdag - 20 april

BINGO-MIDDAG
in zaal SCHOENAKER,
Kranenburg

Aanvang 14.30 uur
Opbrengst t.b.v. Pater Seesing

Door omstandigheden
zijn wij genoodzaakt

de drogisterij
1 mei
te SLUITEN!

Fa. v. d. Wal
Dorpsstraat 9, Vorden

• Sigarenmagazijn blijft geopend •

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Wegens omstandigheden
vrijdag 10 april a.s.

GEEN
koopavond

BLOEMISTERIJ

Zutphenseweg - Vorden

MtlM de modeschoen

met onberispelijke

pasvorm

Kom ze eens passen bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK

ROLGORDIJNEN,
BALASTORES en
ZONNESCHERMEN bij Slagerij W. EGGINK

BORCULOSEWEG 14- RUURLO

op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
Zonneschermen tot 31 mei
gratis geplaatst.

houdt a.s. zaterdagavond /\nciil LJfl IIO
van 8.30-10.00 uur UKtlM MUlO

ter gelegenheid van onze gemoderniseerde
slacht en worstmakerij.

ÏS Van harte Welkom! Familie W. Eggink en medewerkers

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis, dat vanaf vrijdag 10 april 1981, gedurende één
maand voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken c.a., ter inzage liggen de
nieuwe gebruiksvoorschriften en strafbepaling
(ontwerp), behorende bij het bestemmingsplan
„Buitengebied 1970", met bijbehorende toelichting.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen
tegen bedoelde ontwerp-voorschriften.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de
secretarie is geopend van 's-maandags t/m vrijdags
van 8.00 tot 12.30 uur, alsmede op vrijdag van 13.30
tot 17.00 uur.

Vorden, 9 april 1981.

De burgemeester, voornoemd,
mr. M. Vunderink

Aanstaande donderdag 9 april
is wegens familie omstandigheden
onze zaak de

gehele dag gesloten

RUURLO

De geplande modeshow is verschoven naar maandag 1 3 april, om
20.00 uur in „de Luifel"

Wijziging weekmarkt
i.v.m. Goede Vrijdag
is de

weekmarkt verschoven
naar woensdag 15 april
n.m. 2 uur

De Marktcommissie

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

vrijdag 17 april 1981
(GOEDE VRIJDAG)

zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de

avondopenstelling
van 17 april 1981
verplaatst naar

donderdag 16 april 1981

De gezamenlijke banken van Vorden
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o
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o
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*OOo

Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

woensdag 15 april 1981
aanvang 14.00 uur

Film van Ome Willem
(bekend van de televisie)

Entree-prijs f 5,-- p.p.
Voorverkoop (zolang de voorraad strekt) bij:

- VVV/Schoenhandel Wullink
— Kantoorboekhandel Hassink

Vrijdag 10 april is ons kantoor
i.v.m. opening kantoor
Decanijeweg
de gehele dag

gesloten

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15

•̂•••••••̂ •̂ •••«̂ •̂ •••••̂ ••••••̂ •̂••••̂ •̂ •̂•••̂ •i

Paasmeubelshow
donderdag

9
APRIL

•••|~~O

10
APRIL

Koopavond

11
APRIL

13
APRIL

dinsdag

14
APRIL

Koooavond

15
APRIL

Koopavond

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

donderdag

16
APRIL

Koopavond

vrijdag

17
APRIL

18
APRIL

Dinsdag 14 april, woensdag 15 april en donderdag 16 april tot 21.00 uur geopend.

Wij tonen U

de nieuwste internationale

TLJBÊIÊI
meubelontwerpen
op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal in:
massief eiken, leder, grenen, manou, noten etc.
Zie ook onze groots opgezette slaapkamerafdeling
(2e etage). Keuze uit ruim 20 modellen.

TIJDENS DE OPEN HUIS DAGEN SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

HELMIIMK
Zutphenseweg 24, Vorden - Tel. 05752-1514

Gratis reservering voor latere levering
Prima service en garantie
Gratis bezorgen en monteren door eigen vakmensen

O
O
O
€
O
O

€
O
O
O
O
€
O
O
o
o
o
€
€

O
€
€
O
O

Verdrijf de winter uit uw gazon door

Wolf gazonaktivermg
Wij verhuren een professionele

vertikuteermachme

barèndsen Zutphenseweg 15 - Vorden
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 april 1981

43e jaargang nr. 4

Heropening Juwelier-Opticien Siemerink

Dinsdag heropende juwelier-opticien Siemerink aan de Zutphenseweg haar gemoderniseerde zaak. Het interieur is totaal
veranderd. De afdeling juwelen en horloges komt beter tot zijn recht doordat deze in goed verlichte wand-vitrines uitgestald
zijn. Ook de rechterwand is goed van opzet. De klokken, zowel klassiek als modern, komen op deze wand goed uit.
Meer achter in de winkel vindt je een groot assortiment brillen en niet te vergeten een speciale afdeling oogmeetapparatuur.
Voor Vorden een echte vooruitgang op het gebied van juweliers- en opticien-werk. Wij wensen de familie Siemerink veel
sukses met deze nieuwe aanpak.

N\ KNIPTIP Gewoon eens doen op
een zonnige avond: een

, v zonsondergang fotografe-
ren, 't Is echt niet moeilijk.

KNIPTIP
Foto's onthouden wat mensen
vergeten. Daarom worden
er zoveel kinderfoto's
gemaakt.

VOETBAL

Afdeling Dames
Beekbergen - Ratti 0-1
Na een moeizame beginfase, profiteerde
Anita Berendsen na 20 minuten van een
verdedigingsfout van Beekbergen, zodat
Ratti met een stand van 1-0 de rust in-
gingen.
Na de rust bleef de wedstrijd op gelijk
niveau als de Ie helft, kansen voldoen-
de, doch geen van allen kwam tot sco-
ren.
Zo bleef de eindstand 1-0 in het voor-
deel van Ratti.

Ratti - KSH 0-3
Ratti heeft zich in eigen home niet kun-
nen revancheren op het bezoekende
KSH; na de 10-0 nederlaag in Harreveld
moesten de Kranenburgers nu met een
0-3 nederlaag genoegen nemen. De
eerste helft was er een van wisselende
kansen. Tot tien minuten voor rust wist
doelman Huitink zijn heiligdom nog
schoon te houden. Bij een schermutse-
ling voor het Ratti-doel scoorde de
rechtsbuiten hierna 0-1.
Enkele minuten voor rust werd het 0-2,
toen de Harreveldse middenvoor de bal
vanuit een vrije trap langs de Kranen-
burgse keeper kon werken.
Bij Ratti werd Wim Koers na de thee
vervangen door Johan Hartman en nam
Hans Bos de plaats in van Bart Nijhof.
Na tien minuten stelde KSH de zege vei-
lig door de linksbuiten, die laag in de
linkerbenedenhoek scoorde eindstand 0-
3.

Afdeling Zaterdag
Reunie l - Ratti l 1-3
Ratti l afdeling zaterdag was te gast bij
Reunie in Borculo. Ratti ging direct in
de aanval. In de elfde minuut wist B.
Wonnink met een prachtige omhaal
Ratti de leiding te geven. In de zevenent-
winstigste minuut kreeg Ratti een vrije
trap toegewezen; J. Harmsen trok de
bal mooi voor, waarna G. Bogchelman
tegen de paal kopte. De terugspringende
bal werd in tweede instantie door B.
Wonnink ingeschoten: 0-2. Reunie kon
voor rust nog tegenscoren; vanuit een
hoekschop kopte Winkelhorst rustig in:
1-2.
De Kranenburgers hadden ook na de
thee het beste spel. Uit een zuivere pass
van B. Wonnink wist B. Smeitink de
Reunie-doelman voor de derde keer het
nakijken te geven: eindstand 1-3.

Uitslagen s.v. Ratti zaterdag 4 en zon-
dag 5 april j . l .
afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Halle Al 0-7;
s.v. Ratti BI - Erica BI 2-3; s.v. Ratti
Cl - Dierense Boys 0-13.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Reunie l 3-
1; s.v. Ratti 2 - Gaz. Nieuwland 3 4-1;
s.v. Ratti 3 - SSSE 6 1-2; s.v. Ratti 4
-F.C. Overstege 24-1.
afd. zondag: s.v. Ratti l - KSH l 0-3;
s.v. Ratti 2 - Zutphen 5 0-4; s.v. Ratti 3 -

Vorden 8 3-1; s.v. Ratti 4 - KI. Dochte-
ren 5 2-4.
afd. dames: s.v. Ratti l - Beekbergen l
1-0; s.v. Ratti 2 - Wolfersveen l 0-1.

Programma s.v. Ratti zaterdag 11 en
zondag 12 april a.s.
afd. jeugd: s.v. Ratti Al - KI. Dochte-
ren Al; s.v. Ratti BI - Almen Bi l ; s.v.
Ratti Cl - Zutphania Cl.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Wilp 1;
DZSV 4 - s.v. Ratti 2; SSSE 5 - s.v. Rat
ti 3; AZSV 13 - s.v. Ratti 4.
afd. zondag: Socii l - s.v. Ratti 1; De
Hoven 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 - Wit-
kampers 7; Ruurlo 8 - s.v. Ratti 4.
afd. dames: s.v. Ratti l - Lemelerveld 2;
s.v. Ratti 2 - Zutphen 1.

WATERPOLO

Waterpolo,
Vorden-doelman
Theo van Bemmel zag ze
vliegen
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de thuiswedstrijd tegen Triton uit
Putten met niet minder dan 0-17 verlo-
ren. Voor Vorden-doelman Theo van
Bemmel om moedeloos van te worden.
De stand werd met de regelmaat van de
klok bereikt. (Eerste periode 0-4; twee-
de 0-7; derde 0-12 en vierde 0-17).

Dames Vorden kansloos
ten onder
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen De-
dein uit Didam met 0-10 verloren. In de
beginfase bood Vorden nog wel tegen-
stand van betekenis (na twee periodes
was de stand pas 0-2), toen was het
echter gebeurd en moest doelvrouwe
Rinie Teunissen de bal nog acht keer uit
het net halen.

Dammen DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: B. Nijen-
huis - T. Slutter 2-0; B. Breuker - H.
Grotenhuis 1-1; J. Krajenbrink - H.
Klein Kranenbarg 2-0. Eerste Klas: B.
Wentink - G. Dimmendaal 0-2; B. Ros-
sel - J. Hoenink 0-2; H. Wansink - G.
ter Beest 1-1; G. Hulshof - J. Lankhaar
0-2; W. Sloetjes - J. Lamers 0-2. Jeugd
groep 1: J. Slutter - G. Brinkman 2-0;
M. van Burk - M. Boerkamp 2-0; A.
Plijter^- E. Hengeveld 2-0; J. Dijk - W.
Berenpas 1-1; E. Brummelman - M.
Boersbroek 2-0; F. Rouwenhorst - R.
Bulten 2-0; H. v.d. Kamer - P. Besselink
0-2; E. te Velthuis - J. v.d. Kamer 2-0;
W. Hulshof- R. Slutter 2-0; J. Slutter -
E. te Velthuis 2-0. Groep 2: H. Norde -
P. Holsbeeke 2-0; B. Voortman - G.
Wenneker 1-1; E. van Est - J. Kuin 0-2;

Jubileumshow Lammers mode
zeer geslaagd
De familie Lammers heeft het 121/2 jarig bestaan van haar modehuis ingezet met
een 5-tal modeshows in zaal Bakker.
Tevens was er gelegenheid om te kopen, waar goed gebruik van werd gemaakt.
Schoen handel W u l l ink zorgde voor schoenen en tassen, Horlogerie en optiek Sie-
merink toonde monturen en sieraden en de fa. Dijkerman had de zaal opgefleurd
met bloemen.
Doordat er liefst 5 shows werden gegeven was er een ongedwongen sfeer en kon
men rustig alles bekijken onder een genot van een kopje koffie met cake.

Lammers noemt zich specialist in grote
maten. Drie mannequins lieten in maat
42, 44 en 46 japonnen, blouses, rokken,
vesten en jasjes zien.
Udyspeaker mevrouw Ardesch, die
evenals de drie mannequins het showen
als hobby bedrijven, vertelde dat de
hoofdkleuren voor het voorjaar en de
'zomer aardkleuren zijn: beige-achtige
jcleuren van gebroken wit tot roodbruin.
[Daarnaast marineblauw met wit of rood
jen ook wel pasteltinten. De roklengte is
weer iets korter. De wijdte varieert. Er
rijn wijde en nauwe rokken, plooirok-
ken, plisé, alles is in de nieuwe mode
mogelijk.

Het materiaal was veelal zijden jersey,
dat goed plooihoudend is, maar ook po-

lyester katoen en gebreide weefsels. In
de grootste maten waren veel modellen
te zien met plooien tot heuphoogte in-
gestikt. Dit geeft een mooi afkledend ef-
fect. Korte jasjes worden het meest met
ceintuur gedragen, vaak in de kleuren
donkerblauw of beigeachtig wit.

Hoeden zijn in ere hersteld. Lammers
heeft sportieve modellen te koop.

De open schoenen van Wullink waren
voor het merendeel met wreefband.
Ook het meest in de kleuren donker-
blauw of gebroken wit. Schoudertassen
of enveloppes in dezelfde bijpassende
kleuren. Optiek Siemerink toonde mon-
turen in lichte kleuren, waarbij opviel
dat het vlindermodel weer moders is.

B. Huetink - B. Nuesink 2-0; A.
Hoekman - Rs. Chotkan 0-2; B.
Nuesink - P. Holsbeeke 2-0; B. Huetink
- H. Norde 0-2; J. Kuin - P. Holsbeeke
2-0; A. Hoek-man - E. van Est 0-2; J.
Kuin - G. Wenneker 1-1. Stand groep 1:
1. J. Slutter 14-25; 2. M. van Burk 14-
24; 3. R. Slutter 15-23; 4. J. Dijk 14-22;
5. W. Berenpas 15-21; 6. W. Hulshof
17-20. Groep 2: 1. B. Huetink 26-43; 2.
H. Berenpas 27-34; 3. J. Kuin 21-33; 4.
H. Norde 26-33; 5. B. van zuylekom 26-
32; 6. G. Wenneker 25-28.
Wichmond: 1. J. Slutter 6-11; 2. R.
Slutter 7-9; 3. M. Garritsen 6-8; 4. A.
Hissink 6-6; 5. W. Addink en T. Slutter
5-4.

Rolf Oosterink wint clubcross
"Graafschaprijders''
Rolf Oosterink heeft de eerste clubcross
van de Vordense motorvereniging '-De
Graafschaprijders" gewonnen; 2. 'H.
Heilegers; 3. J. Koop; 4. G. Bosch; 5.
T. Harmsen.

Bij de jeugd ging de eerste plaats naar
Eril^ Bulten; 2. Robert Helmink; 3.
Marcel Bulten; 4. Rob Groot Tjooitink;
5. Erik van Ark.

B-klasse 125 cc 1. B. Sloot; 2. J. Wie-
mer; 3. H. Hilferink; 4. H. Bouwhuis;
5. H. Havenaar.

B-klasse (overige rijders) 1. G. Hoft-
ijzer; 2. J. Broekhof; 3. Th. Pragt; 4.
H. Willemsen; 5. G. Wentink.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

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

11 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
20 april Bingo-middag, zaal Schoenaker

Opbrengst t.b.v. Pater Seesing
21 april 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 Ey kei kamp
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 K PO 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.
Bi 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



(HJHUSQVARNA
MOTORMAAIERS

Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!

Husqvarna biedt u
keus uit 8 typen

motormaaiers,
waaronder nu ook

een handige
elektromaaier.
Ook voor uw tuin

hebben we
het juiste

type.

Husqvarna
Kom ze bij ons bekijken en vraag om een folder.

Zutphenseweg 15 - Vorden

• ï •

1

verdacht?
jat ziet ervan buiten zo
simpel uit, maar van zelf
repareren kunnen dave-
rende knallen komen!
doe veilig bel ons!!

05752-2637

R f jans«n loodgieters bedrijf

_ pr.bernhardweg 6 vorden
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YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Mi JU^^B volledige garantie

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

TOYOTA STARLET Sspeed spec met gas 1 979

TOYOTA CARINA 1600 1974
TOYOTA STARLET 5 sp 3 drs 1978
TOYOTA COROLUV 30 de luxe
met nieuwe gasinstallatie 1 3 / /

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978/79
TOYOTA COROLLA A drs special 1 980
TOYOTA COROLLA 3 drs stationcar 1 978

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

TOYOTA CRESSIDA 4 drs de luxe 1 978
FORD TAUNUS stationcar 1 977

FORD ESCORT 1 .3 GL met gas 1 978
FORD CAPR1 1500 XL 1972
SIMCA1100GLS 1978
SIMCA HORIZON GL 1978
OPEL KADETT 4 drs special 1 978
OPELASCONA4drS 1977
PEUGEOT 504 automaat 1 978

DATSUN180B 1978
DATSUN120Y 1974
MERCEDES 200 D 1 5.000 km 1 980
ALFA ROMEO ALFETTA 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
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DAMES SPENCER VEST
In verschillende modekleuren.
Een mooie fijne badstof kwaliteit.
De adviesprijs is 29,50

WEEKTOPPER 14,75

**•'
l»*

Hoe krijgen ze zulke
lage prijzen nu weer
voor elkaar

HEREN ZOMER TRUIEN
^

We hebben ze weer volop in voorraad
in prachtige kwaliteiten.
Meerdere modellen en kleuren
Adviesprijs 19,50

WEEKTOPPER 7,90
BADSTOF STRETCH
HOESLAKENS
Een ideaal soepel hoeslaken
in verschillende kleuren en
geschikt voor alle bedden.
Ze zijn bij De Tuunte al voor slechts 23,50

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

FAR WEST
JET STAR PILOTEN BROEKEN
In een mooie gewassen kwaliteit met extra ritsen en
zakken, meerdere kleuren en met smal toelopende
pijp. Een hoogst moderne broek voor slechts

TUUNTEPRUS

**<*

wij zouden het best eens kunnen worden
J x^^2^

Misschien hebben wij wel dezelfde ideeën, over het kombineren
van kleuren, toepassing van de juiste materialen, een goede
indeling. Kortom over wonen en leven in een goed interieur.
Neem eens een kijkje in onze showroom te Vorden, of vraag
vrijblijvend advies.

U bent van harte welkom.

Vorden, Dorpsstraat 22. Tel. 05752-1314,
Warnsveld, Rijksstraatweg 108. Tel. 05750 - 23346

MAKCJ" ^v 0^ ^ T/-?X>^
Prettige Paasdagen

TUINMEUBELEN
volop keus in parasols, tafels,
terrasstoelen, klapstoelen en
relaxstoelen.

Helmink b.v.

beginnen in

Vinotheek Smit
Jonge Florijn

15,25
Vieux Florijn

15,95

BEREICH

Berncastel Riesling
Liter van 7,45 voor

6,95

Henkes Bessen
12,95

Onze bekende

Advocaat
Slijters-kwaliteit. Van 6,55 voor

5,95
Muscadet

Fijne droge Loire wijn

Van 7,95 voor

7,45
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

;

neuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydr
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 '/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730



NIEUWSTAD 5 — VORDEN

RAMBOL
NOOT OF PEPER
125 gram

Junita

APPELSAP WITLOF Kilo

KOMKOMMER
JOGHURT
MAGER Liter van 130

per stuk

CONFERENCE HANDPEER 11/2 kilo

RIJSTPAP
y2 liter

VITA

RODE KOOL 110
MET APPEL Van 145 nu i l W

PATAT
rnlTEo 1000 gr.

CLAVE

Slasaus
0,5 liter van 269

DUBRO

met citron.
Van 169 voor

LOMBARTS CALVILLE HANDAPPELS 11/2 kilo

SALUSTIANAS HANDSINAASAPPEL 2 kilo

Groninger

Vruchtenkoek
Van 189

Kroketten of
bitterballen 9/IQ
Grote zak. Van 3,95 mm • W

Limonadesiroop
Sinaasappel KUIKENFILET 100 gram

Grenadine VERSE KUIKEN 500 gram

MERGPIJPJES
Per 5 stuks. Van 129

Maandag 13 april

Speklappen /IQQ
500 gram 29ö KILO T* W O

MALSE SLA
2 Kroppen

VARKENSPOULET 500 gram

Varkenslappen 500 gram 1000 gram

ONTBIJTSPEK 100 gram

PAARDEROOKVLEES 100 gram

OF TARWE
Gratis gesneden

Minimumprijs

Jollebollen IQQ
TARVO zake 6 stuks l W W

Stokbrood 190
400qram l Wmm%M

Filterzakjes
no. 2 100stuks
no. 4 80 stuks nu

PALINGWORST 100 gram

SELLERY SALADE bakje

Dinsdag 14 april

Verse worst Cl
FIJNE 500gram325 Kik) W'

RODE KOOL
PANKLAAR 500 gram

Grolsch
BIER
Krat 20 beu
gelf lessen.
Deze week

Woensdag 15 april

GEHAKT HO»
500 gram 298 KILO

Worteltjes
GESCHRAPT 500 gram

CARLTON

Slagtaart A9K
Van 495 voor ^••iW

Kersenvlaai ROQ
OPEN van 695 voor WWV

EELAART JONGE JENEVER Liter

JAGERMEISTER Van 16,95 voor1545
Maten 361/m 48

Graslinnen HOESLAKENS 1 pers.afm. 90x 190

SLOPEN 60 x 70 cm 2 stuks

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 april 1981
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MODECENTRUM

KIJKDAG
a.s. vrijdag 10 april

Er is veel nieuwe mode

te zien

en

mode die BETAALBAAR is

Kom nu naar

de gehele dag tot 's avonds 9 uur

want het is voorjaar bi

(Jissel
VORDEN - TEL (05752) 1381

voor veel mode-nieuwtjes

Waar u de auto voor de deur kwijt kunt

Heel wat combinatie-denkwerk is gedaan
van kleuren, dessins en stoffen,
om te komen tot een collectie in:

* japonnen en pakjes
* blouses en rokken
* regenmantelsencostuums
* blazers en jacks

Korte jasjes en
lange mantels in ALCANTARA

Ook MANNENMODE kan variërend zijn,
Het bewust kiezen voor een:

* costuum en combinatie
* kolbert en blazer

* regenjas en jack
* pantalon en pullover

Kolberts in Alcantara

ft

fc

ft
ft
ft

ft
ft

ft
ft

ft
ft

ft
ft

ft
fti
ft

Sfeervolle leuke zool voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Oafé-Reetaurant

't Wapen
van 't Medler
M«dler - Tel. 6634

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Mijn vakantiebaan
levert een bloeiende

Privé-rekeningop!
Privé-rekening:

zeer eenvoudige wijze
om al je geldzaken
te regelen.

Informeer bij de
Rabobank in de buurt.

Rabobank tS

Paasverrassing
Dat is pas een verrassing

10% korting
op alle herenkostuums, colberts
en alle damesregenmantels

Doe nu uw voordeel bij

RUURLO
Modeshow maandag 13 april om 20.00 uur in zaal „de Luifel'

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

Het Hoge 20 - Vorden

H.H. Landbouwers,
Voor het zaaiklaar maken van:

BIETEN,-of MAISLAND
hebben wij een CULTIPAKKER
aangeschaft.

In één werkgang: a. Cultiveren, b. Aandrukken
en c. Verkruimelen.
Beleefd aanbevolen:

Loonbedrijf H. J. GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13, Vorden. Tel. 1571.

Loonbedrijf B. J. H. SEESINK
Het Hoge 7, Vorden. Tel. 1572

Weekend-aanbieding
ACRYL

DAMESPOLO
met lange mouw
in diverse modieuze strepen.

Nu
Uw zaak

35,-

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

De nieuwe Bondsspaarbank
opent 13 april a.s. haar deuren!

Zaterdag 11 april a .s. houden wij van 11.00 tot 16.00 uur een open huis
in ons nieuwe kantoor.

Als openingsattentie is er in Vorden huis-aan-huis een gratis schrijfbloc
afgegeven plus een teken- en kleurwedstrijdkaart en een puzzelwedstrijd.

Als u deze openingsattentie niet hebt ontvangen
kunt u het gratis afhalen aan ons kantoor.

Tot ziens dus, bij de bank van alle zaken voor alle mensen.

BONDSSPAARBANK
OOST GELDERLAND
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Winnaars van de gehouden
St. Nicolaasaktie van de
Vordense Winkeliersvereniging
zeer tevreden over reis naar
Parijs
Zaterdag 28 maart om zes uur 's morgens vertrokken wij vanaf het Marktplein te
Vorden. De Vordense Winkeliersvereniging had gezorgd dat we naar Arnhem wer-
den gebracht. Vandaar ging het per D-tours naar Utrecht waar het gezelschap
werd uitgebreid. Toen ging het naar Breda, waar koffie werd gedronken en waar
kennis gemaakt werd met de reisleider Leo.

Na een stop in Gent, werd de reis voort-
gezet naar Parijs. Plm. 6 uur kwamen
we daar aan. Na zich verfrist te hebben
in het hotel kon men zich aan de overzij-
de van het hotel te goed doen aan een
warme maaltijd wat zeer in de smaak
viel. Hierna werd een lichttoer gemaakt
door Parijs, onze chauffeur Ger was een
vakman eerste klas; hij manoeuvreerde
ons de hele stad door. Allen waren zeer
onder de indruk, "wat een wereldstad",
het was geweldig. Bijtijds zochten wij
ons hotel weer op, want zondagmorgen
moesten we al weer vroeg uit de veren.
Het ontbijt werd ons keurig op de ka-
mer geserveerd. Wel niet door een Fran-
se schone, zo ons door de reisleider
werd verteld, maar dat was maar goed
ook dat was teveel geweest voor de her-
en.
Nadat allen plaats hadden genomen in
de bus, brachten we een bezoek aan de
Notre Dame en de Are de Triomphe,
enz. enz. Wat een pracht en praal.
's Middags gingen we naar de bekende
schilderswijk Montmartre.
Maandag werden we bijtijds gewekt en
brachten we een bezoek aan de Döme
des Invalides, waar ook Napoleon be-
graven ligt. Ook hier waren we erg on-
der de indruk van de vele historische ge-
bouwen en bruggen.
Wij kregen twee maal per dag een war-
me maaltijd wat zeer goed was te noe-
men, echt gerekend op de Hollandse
gasten. ledere maaltijd werd ons een an-
der menu voorgeschoteld.
Maandagavond werd een bezoek ge-
bracht aan een nachtclub, dit moet men
meegemaakt hebben in Frankrijk; zeer
goede artiesten traden hier op. Een van
onze medegasten mocht zelfs mede op-

treden tot grote hilariteit van het gezel-
schap.
Dinsdag werd een bezoek gebracht aan
de bekende Eifeltoren en de beroemde
studentenwijk Quartier Latin. 's Mid-
dags een boottocht over de Seine.
's Avonds stonden twee uiterste bezoe-
ken op het programma: het Parijse
volkscabaret en de wereldberoemde re-
vue in Moulin Rouge, een revue van we-
reldklasse. We waren zo druk met het
kijken, dat men niet eens tijd had om
het glaasje te ledigen. Wat een tempo!
Woensdagmorgen werden we naar een
groot warenhuis gebracht, waar we vrij
konden winkelen. Het is echter wel op-
passen voor zakkenrollers. We waren
gewaarschuwd, toch overkwam het een
van ons bijna, dat een zigeunerjongetje
in de binnenzak van zijn colbert graai-
de. Net op tijd merkte hij het. Een van
ons merkte nog op: "Wat 'n spul hier,
zi'j haolt ow veur de tied 't geld uut de
zak. Laot mien in Vodden maor rustug
wat kopen, dan winne wie meschien nog
wel zo'n reize de bi'j."

Na eerst nog een warme maaltijd te heb-
ben genuttigd ging de tocht huiswaarts.
Vol lof waren de gasten over de reislei-
ders Leo en Axel en niet te vergeten, Ger
de chauffeur van D-tours.
In Breda werd ons nog een afscheidsdi-
ner aangeboden. Vandaar ging het naar
Arnhem waar het busje van Tragter en
een auto van een der bestuursleden van
de Winkeliersvereniging als weer klaar
stonden. We werden voldaan aan huis
afgeleverd.
Nog hartelijk dank aan D-tours en de
Vordense Winkeliersvereniging voor de-
ze reis.

VOLLEYBAL

Inmiddels gepromoveerd
Torpedo te sterk voor Dash
De laatste wedstrijd in deze competitie
moesten de Dash-dames afgelopen za-
terdag tegen Torpedo uit Schayk spelen.
Dit team is op bijzonder overtuigende
wijze inmiddels kampioen geworden. In
de eerste set gaf Dash evenwej de toon
aan tot de stand 12-14 toen een partijdi-
ge lijnrechter een 'uit-bal' ten gunste
van Torpedo 'in' gaf. De weifelende
scheidsrechter volgde deze foute aanwij-
zing. Dit betekende een ommekeer en
Dash verloor de set toch nog met 16-14.
In de tweede set kon Dash ook nog goed
bijblijven en de kansen wisselden, maar
Torpedo trok toch nog aan het langste
eind door met 15-11 de set in haar voor-
deel af te ronden. De 3e set kwam Tor-
pedo met een sterke opslag voor de dag,
waarop Dash geen goede pass kon fabri-
ceren en dus de aanval in het niets ver-
dween. Torpedo zag kans de set met 15-
5 te pakken en daarmee een 3-0 over-
winning te boeken.
De eindstand is geworden: Torpedo 22-
60; V.C.V. 22-51; Explosie 22-50; Sa-
turnus 22-43; Trivos 22-39; Setash 22-
31; Rohda 22-30; Dash 22-24; Dynamo
22-22; Reehorst 22-21, Veenendaal 22-
14; Isala 22-7. De laatste drie degrade-
ren, terwijl Torpedo promoveert en
V.C.V. promotie wedstrijden mag spe-
len.

Reserve-dames Dash eenmaal
verlies (beker) en eenmaal
gelijkspel
Een sterk gehaverd team kwam zaterdag
binnen de lijnen tegen Wilhelmina uit
Zutphen in de districtsbekerwedstrijd-
competitie. Het niet goed op elkaar in-
gespeeld Dash-team kon zich tegen het
geroutineerdere Wilhelmina l niet
handhaven. In de loop van de wedstrijd
waren er^^h bijzonder aardige spelmo-
menten,iHfer de set-overwinningen wa-
ren met 1>2 en 15-1 voor Wilhelmina.
In de 3e set raakte Wilhelmina aan het
wankelen en Dash kwam beter n
spel. De invalsters-aspiranten bleken
goed opdreef, hetgeen verwachtingen

Vorden

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

wekt voor de toekomst, en Dash zag
kans de leiding te nemen, maar moest
aan het slot toch weer de winst met 15-
13 aan Wilhelmina laten. Vooral omdat
met vrijwel uitsluitend jeugdige
speelsters werd gespeeld aan Dash-kant
is een bepaald optimisme gerechtvaar-
digd voor Dash.

In de thuiswedstrijd tegen het uit de 3e
divisie komende Wilp was de Dash-
ploeg op volle sterkte. Dash overtuigde
in de eerste set met een 15-12 overwin-
ning, waarna de 2e set met 7-15 aan
Wilp moest worden gelaten, maar ver-
beten vechtend, kon een goed in-
gespeeld Dash-team in de 3e set met 15-
4 terugkomen. Wilp zag in de 4e set
evenwel kans Dash te overspelen met
prikballen en pakte deze set met 2-15.
De Dash-reserves hebben ook voldoen-
de kwaliteit in huis om meer te preste-
ren, maar de team-training komt om al-
lerlei redenen niet voldoende tot zijn
recht, hetgeen zich wreekt in de
wedstrijden.

Heren l met karak
een 3-0 overwinning
Heren l hebben het in de promotieklas
niet gemakkelijk. Zaterdag werd in Vor-
den de wedstrijd tegen DS^biit Diepen-
veen verspeeld. DSC stJ^Ren stukje
hoger op de ranglijst. Mogïijk als un-
derdog kreeg Dash de kans om met 15-5
op een vrijgemakkelijke manier te pak-
ken. Een aangeslagen DSC wist ook in
de tweede set uiteindelijk niet het ant-
woord te vinden. Zij stonden weliswaar
op een gegeven moment met 7-14 voor,
maar Dash toonde karakter en gaf zich
niet gewonnen en presteerde het de set
tenslotte met 16-14 in zijn voordeel af te
ronden. In de 3e set zowar weer hetzelf-
de beeld. DSC weifelde te veel zodat de
Vordense heren bij een achterstand van
13-8 ook nu weer de set-zege kon pak-
ken met 15-13. Een karakter-vol spel
van de heren, die overigens een 3-0 over-
winning hard nodig hebben om in de
promotie-klas te kunnen blijven.

Overige uitslagen:
j.asp. SVS - Dash b: 0-3; DSC - Dash a:
0-3; Dash c - DVO 2: 0-3; Dash a - Isala:
2-1; Dash b - Wilh.: 2-1; (de Dash-
aspiranten tonen in veel opzichten een
uitstekend arsenaal van spelkwaliteiten
te hebben, hebben veel inzet en een goe-
de wedstrijdmentaliteit. Dash kan trots
zijn op dit spelerspotentieel, hetgeen be-
loften inhoudt voor de toekomst),
m.asp. DVO 3 - Dash d: 1-2; Dash a -
SVS b: 3-0; Dash c - Epse 1:1-2; Dash d -
Hansa 2: 1-2; j.jun. Dash - Wilh.: 1-2;
ds.2e kl. Hansa 3 - Dash 3: 3-0; Ds.2e
kl. Wilh. 6 - Dash 5: 0-3; Harfsen 2 -
Dash 4: 1-2; ds.3e.kl. Almen 2 - Dash 6:
2-1; DVO 5 - Dash 6: 3-0; ds. le.kl.
Dash 3 -Wik 1: 0-3.
Programma: Op dit moment nog niet
bekend.

Voetbalvereniging Vorden
Uitslagen zaterdag 4 april
Vorden AO-AZSVO 2-0. Vorden Bl-
Zutphen BI 1-0. Eefde BI-Vorden B2 3-
1. Voorst Cl-Vorden Cl 0-5. Vorden
C2-Gazelle C2 6-2. Lochem C3-Vorden
C30-1.
Uitslagen zondag 5 april
Vorden 2 - Grol 3 1-2. Baak 2-Vorden 3
2-2. Vorden 4-Voorst 4 1-0. De Hoven
6-Vorden 5 0-7. Vorden 6-Oeken 5 1-2.
Vorden 7-Socci 54-1. Ratti 3-Vorden 8
3-1.

Programma voor zaterdag 11 april
Markelo AO-Vorden AO. Vorden Al-
Markelo Al. Vorden Bl-Steenderen BI.
AZC B2-Vorden B2. Vorden Cl-
Zutphen Cl. SHE Cl- Vorden C2.
Vorden C3-Wilh. SSSC3.
Programma voor zondag 12 april
Vorden-AD'69. Reunie 2-Vorden 2.
Vorden 3-Zutphania 4. Zutphen 3-
Vorden 4. Vorden 6-SCS 2. Hercules 8-
Vorden 7. Baakseboys 4-Vorden 8.
Vorden 9-Witkampers.

Waardering voor uitvoering
gymvereniging "Sparta"
De Vordendse gymvereniging "Sparta"
gaf zaterdagavond in de sportzaal aan
het Jebbink een uitvoering waarvoor
een flinke publieke belangstelling
bestond. Nadat voorzitter O. Wempe de
avond voor geopend had verklaard
werd begonnen met een openbare les
van de kleuters in de leeftijd 4-5 jaar.
Dit werd door het publiek geamuseerd
gadegeslagen evenals "De Vogeltjes-
dans" die de kleuters na de pauze op-
voerden. De groep stond onder leiding
van mevrouw Kaasjager.
De jongens en meisjes in de leeftijd 6-7
jaar gaven onder meer een imitatie van
de "Dolly Dots", terwijl ze ook een
openbare les verzorgden op de bank en
de mat. De meisjes van 10 tot 12 jaar ga-
ven demonstraties op de evenwichtsbalk
en de lage brug; terwijl de meisjes boven
de twaalf een vrije oefening deden.
De meisjes-selektiegroep deden samen
met de jongens een gecombineerde oefe-
ning op het paard. Al deze groepen
stonden onder leiding van de heer J.
Groot Wassink. De meisjes in de leeftijd
van 8 tot en met 10 jaar gaven een kast-
pringoefening ten beste, terwijl de jon-
gens van 8 tot en met 12 jaar een gecom-
bineerde oefening verzorgden op de
evenwichts-balk, kast en touw. De da-
mes van de jazz-gymnastiek gaven on-
der leiding van Edda Brandt deze avond
een voor t re f fe l i jk staaltje jazz-
gymnastiek ten beste. Voorzitter Wem-
pe bood de leiding na afloop een bloe-
metje alsmede een geschenk onder cou-
vert aan.

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Kamphuuzen's Jan is t'r ok weer. Neet dat 't now zo hard opveel dat e weg
was, 't wark op de banke waor hee de kos vedient ging veur 't grootste
stuk toch wel deur. Al zal d'r hier en daor toch nog wel iets wean blieven
ligg'n tot hee d'r weer was. Uutendeluk waarn 't ok maor drie warkdage
waor hee un snipperdag veur op mos nemm'n, zaoterdag en zondag was e
j au toch al vri'j.
In gezelschap van Tinus Gemshuus, Willem van de Broekweg, Gait 'n
drukker en de dames Moesjes bunt zee (met de vrouwluu natuurluk) vief
dage nao Peries ewes. Tinus en Gait waarn eigenluk invallers die eers op
de reservebanke hadd'n ezett'n maor die deur femilie-umstandugheden
now de hele wedstrijd, leas reis, heb metespöld. En goed ok want zee heb
t'r schiebaor nogal schik ehad.
Veur degene die d'r nog nooit is ewes: Peries is iet groter as ons Dennen-
darp en d'r volt ok wel iets meer te beleaven. 't Eigenlukke leaven begint
daor ok pas tegen de tied dat wi'j in bedde kroept. Oaverdag kö'j daor
wel un betjen rondtoer'n, op zich de moeite bes weerd, maor 't haalt toch
neet bi'j wat t'r 's aovunds in de Moulin Rouge, Follies Bergeres of andere
clubs is te zien. 'n Uutzondering veur oaverdag mo'w meschien toch
maak'n veur de rosse buurt die ze daor ok hebt. De reisleider die ze bi'j
zich hadd'n wol veural de mansluu in 't gezelschap de lol wel doen umme
daor 's deur te ri'jen. Daorumme moss'n die ok allemaole an de
rechterkante in de bus gaon zitt'n, dan zaogen zee 't meeste bloot.
"Zowat an 't ende zie'j ze allemaole naakt", wol de reisleider beweer'n.
De mansluu gleuven dat now neet zo drek. Tegen eur vewachting in wat 't
toch waor al waar'n 't dan wel etalagepopp'n die ze te zien kregen. Maor
un betjen gekheid heurt t'r ok bi'j.

Gekheid hadd'n ze ok met Kamphuuzen's Jan. 't Was net of ze dachten:
den mo'w us un betjen opknapp'n, zo'n kearl die met zo volle geld umme-
geet. In de nachtclub wodd'n van zien stropdasse un mooi vlinderdasjen
emaakt, iets wat um oaveruggens heel goed ston.
Um toch veural niks van de show te miss'n was e helemaols veuran gaon
zitt'n, dit in tegenstelling met de anderen die 't maor us röstug woll'n
bekiek'n. Meschien wel as eerste Dennendarper uut de geschiedenis
wodd'n Kamphuuzen's Jan op 't toneel ehaald en wodd'n daor in un
grote kiste estopt, met 'n dekkel d'rop. Van die lange sabels of spiesen,
net hoe'j ze nuumen wilt wodd'n veur 'n dag ehaald en too begon 't. Een
veur een wodd'n die deur de kiste estokk'n. I'j zölt op ow kiekkasjesn
zoiets ok al wel us ezeen hebb'n. A'j 't zo zagg'n zo'j denken dat t 'r niks
van Jan oaverbleef. Zien vrouw had t'r schienbaor nogal moeite met, ze
raken d'r haos deur van peceel. Uutendeluk wis zee ok wel dat 't
allemaole veur-de-gekholderi'je was maor i'j konn'n toch maor nooit
wett'n. En dan zat zee daor allene in dat grote Peries. Ieder moment
verwachten zee dat Jan zol rearn: "Lao mien d'r uut".
Gelukkug veel 't allemaole nogal met. Zo gezond as un vis en zonder un
schrammeken kwam Jan weer veur 'n dag. Dat de andere Dennendarpers
an 't geval nogal plezier beleafd hebt kö'j wel gleuven. Dit was nog 's wat
anders as 't alledaagse leaven bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Wenken

Maak gebruik van fietspaden en benut veilige fietsroutes.

Wees niet egoïstisch, rijd zoveel mogelijk rechts.

Verkeerslichten zijn er óók voor fietsers.

Steek goed zichtbaar uw arm uit bij verandering van richting.

Respecteer zebrapaden voor voetgangers en rijd niet op trottoirs.

Laat voor- en achterlicht, rode reflector
en reflecterende pedalen u goed zichtbaar maken.

Rijd op goed opgepompte, slipvrije, betrouwbare banden.

Laat uw remmen in orde zijn.

Zorg, dat uw fietsbel het doet.

Geef uw fiets regelmatig onderhoud; schakel de vakman in.

Voorkom diefstal, zorg voor een goed slot.

Kies de fiets, die u past.

Fietsen is gezond: doe het dagelijks.

Geef 't hart
'n nieuwe start

De Nederlandse Hartstichting steunt de
bestrijding van hart-en vaatziekten op een
zo breed mogelijk terrein.
• Op preventief gebied, door het

propageren van een gezonde levens-
wijze, door het stimuleren van gezonde
beweging en gezond gewicht.

• Door het bevorderen van revalidatie,
nazorg en begeleiding van hartpatiënten
en hun partners.

• Door het organiseren van vakantieweken
voor kinderen met aangeboren hartafwij-
kingen.

• Door steun aan ouders van deze kinderen.
• Door het organiseren van reanimatie-

cursussen en instructeursopleidingen.
• Door wetenschappelijk onderzoek naar

risicofaktoren.
• Door het steunen van talloze wetenschap-

pelijke projecten, als bijdrage tot de
ontwikkeling van de cardiologie.

Geef 't hart 'n nieuwe start, met uw gift
aan de collectant op straat, of door uw
overmaking op giro 20 40 50

collecte harlweek
6-12 april giro 2O4O5O

nederlandse hartstichting It
Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage.

All» «oorten
bouwmaterialen in

•t««n. kunststof «te.
Grot* kollektie

keukeninrichtingan.
Wand . vloertegel» en
plavuiian: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ ga»/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

on ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
banken, vijver*.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

•ektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L TUINARTIKELEN
uit voorraad leverbaar:
betontegels
diverse kleuren en afmetingen
betonstenen, grinttegels,
f lagstones, ronde betonnen
keitjes, granietkeitjes,
gebakken klinkertjes 6x6x6 cm,
betonsierblokken,
gebakken sterblokken, zand,
grint, enz. enz.

Speciale aanbieding
in spoorbielzen en grinttegels.

Magazijnen geopend:
dagelijks tot 1 7 uur,
en zaterdag van 9 tot 12 uur.

kolfslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

PROFITEER NU

Nog enkele

showroomkeukens
met kortingen van

50%!!

.C. l il BOUWCENTRUM

zondag
12 april

Bob East Showband

Gld. telefoon 05753-1461

Kruiabergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 06763-2121

HONDA CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

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

ECIALE AANBIEDING

ACTO
motormaaier

35 cm. snijbreedte

van 910,-

voor i «f 9*

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Flexibele rijgmolière van
Braziliaans leer. Van
COLLY. . Stoere flexibele

heren derby molière
van echt Braziliaans leer.

Van COLLY.

Maat 32/35105,90
36/40 A 111,90
40/47 f 134,90

Maat 40/47 f 137,90

U zag onze advertentie al in de Story

K Schoenen
Lederwaren

M l K K I N K
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



GOED ALS NIEUW
EN SPLINTERNIEUW

SAMEN OP EEN SHOW,
ZO GOED ALS NIEUW.

Als u op zoek bent naar een goede
gebruikte auto, zit u bij Eurocasion op rozen.

Want we hebben een groot aanbod,
waaronder u vele recente wagens en tal van
interessante Citroëns aantreft.

Op een Eurocasion krijgt u, afhankelijk
van bouwjaar en kilometerstand, 3 tot 6
maanden garantie op onderdelen en arbeids-
loon, zonder kilometerbeperking.

En u kunt er op rekenen dat uw Euro-
casion volledig gecontroleerd is en onder-
delen, waar nodig, zijn vervangen.

Bovendien bent u verzekerd van daad-
werkelijke serviceverlening bij alle 180
Eurocasion agenten in Nederland en hun
collega's in het buitenland. Zo hebt u, met een
auto^die er uitziet als nieuw en zo goed is als

nieuw, ook de zekapheid van een
itroè

Want u kunt er o.a. kennismaken met
de vier nieuwe Visa's ÏÏ, Er is er altijd één die
precies aansluit bij uw rijstijl, persoonlijke
wensen en budget

Er is een snelle, een supersnelle, een
zuinige en een superzuinige (de Super E
verbruikt bij 90 km/h constant 5,11/100 km,
l op 19,6).

U hebt al zo'n ruime, veilige, comforta-
bele en zuinige Visa n vanaf f 11.995,- ex-
clusief f 330,- leveringskosten en f 300,- voor
ML-tectylbehandeling.

goede garantie. Citroen staat
daar achter.

SPLINTERNIEUW. •
Gaan uw gedachten uit naar een

splinternieuwe Citroen, ook dan is onze show
zeker het bezoeken waard.

De toch al uitgebreide service van
Citroen is sinds kort verder uitgebreid: met de
nieuwe Citroen Financiering Nederland
(CFN). Een financieringsmaatschappij, die u
graag tegen gunstige voorwaarden in een
Eurocasion oijiieuwe Citroen helpt.

Zo al m!t al redenen genoeg
dachten wij, om op zaterdag 11 april
onze show te J*3zoeken,

Wij hetBn u hartelijk welkom,

TOT ZIENS OP ONZE SHOW
OPZATERDAG11 APRIL

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

De Venterkamp 11, Ruurlo tel. 05735 - 2004

De nieuwe Jalouette.
Goed geraamd.

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.

LuxaflexrOog voordekoratieve details.
* WBttig gedeponeerd handelsmerk Een © Huntw DouglM* predukt.

signatuur van
beter woonkomf ort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Huur
Mister Steam
en reinig ntf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mitter Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steen is te huur bij:

HELMINK
PHLNSl.WElj TH 00752 Ibl4

Zojuist ontvangen:

met voetbed
in bruin en beige

Prijs: 20 t/m 27

28 t/m 35.

34,95
39,95

W U LLIIM K Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

Te koop: Gazelle jongensfiets
10-12 jaar. Gazelle dames-
fiets, i.g.st. Zwemvest 30-40
kg.
Vorden, Nieuwstad 22. Tel.
2116. Na 17.00 uur.

Te koop: een mooi eenjarig
schaap.
Joh. Bakker. Molenweg 2,
Vorden.

Te koop: prachtige stacaravan
z.g.a.n. op camping Mölehof-
te te Diepen veen. Vaste staan-
plaats. Caravan met aange-
bouwde keuken en berging,
toilet. Aparte slaapkamers
(met nieuw gezondheidsbed)
Koelkast. 2 Terassen 2
tuinstellen. Nieuwe keuken.
Vraagprijs ƒ 8450,-.
Inlichtingen tel. 05752-2879.

Te koop: Bankstel, wenge.
Tel. 2270.

Peugeot racefietsen
reeds vanaf ƒ 459,-
Tweewielerbedrijf Kuypers.
Tel. 1393

Te koop: z.g.o.h. Puch Maxi.
D. G. Wesselink, Zutphense-
weg 127. Tel. 1521.

11 APRIL:
uitvoering
Concordia

Aanvang 8 uur
in het Dorpscentrum.

NIEUW BIJ
Welkoop
Vorden

nu ook

woensdagmiddag (tot 6 uur)

en

(tot 4 uur)zaterdagmiddag
GEOPEN

w l hos |»
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

Stationsweg 20, Vorden
tel. 05752 -1583



nu tuinmeubelen kopen
Want, geloof ons, de zomer komt. Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent:
een rijke keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus.
Dan hoeft U straks, als de zon doorbreekt, geen zomerdag te missen. barendsen Zutphenseweg 15-Vorden

Telefoon 1261

Bij een mooi huis
hoort een MOOIE TUIN
Daarbij kunnen wij U van dienst zijn.

Wij verzorgen o.a.
D grondwerk D beplantingen
D straatwerk D bielswerk
D pergola's D vijvers
D enz. enz.

D Ook voor het onderhoud van uw
tuin kunt U bij ons terecht.

Vraagt U eens vrijblijvend informatie. Eventueel
met tekening en/of begroting.

HOVENIERS EN KWEKERIJ

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

Tennis
collectie '81

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

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguïn PatK-Leich, Slazenger.

steedr -ioeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

VERBOUWINGSOPRUIMING
bij WIM POLMAN in Warnsveld
van 7 t/m 18 april.
Met toest. K.v.K. nr. 3001

* Onze zaak in Warnsveld
* wordt verbouwd en uitgebr^d,
* dus profiteer van onze aanl^pingen.

De nieuwe Bondsspaarbank
opent 13 april a.s. haar deuren!

Vanaf maandag 13 april a.s. vindt u de Bondsspaarbank Oost Gelderland
in een nie^ ,̂ modern kantoor. Het is van alle moderne bankgemakken voorzien,

en gelegen aan de Decanijeweg 3.

Wij staan dagelijks voor u klaar van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur.

^ ledereen is er van harte welkom voor het bespreken
van alle mogelijke zaken op financieel gebied.

Tot ziens dus, bij de bank van alle zaken voor alle mensen.

BONDSSPAARBANK
OOST GELDERLAND

1 zitgroep model Monza best. uit 2 tweezitselementen +
hoekelement. Bekleding grijs.

1 zitgroep van Young International best. uit 3-2 kombinatie.
Bekleding: groen.

1 zitgroep van Leolux best. uit 3-2 kombinatie + fauteuil.
Uitvoering: beige gelakte houten romp met diagonaal licht wollen
stof.

1 zitgroep van Leolux best. uit 2 tweezitsbanken + fauteuil.
Bekleding: donkerbruin geschuurd leder.

1 zitgroep Chesterf leid best. uit 3-2 kombinatie met
interieurvering. Bekleding: gedessineerd beige diagonaal stof.

1 zitgroep Montis best. uit 3-2 kombinatie. Uitvoering: houten
romp, bruin gebeitst - losse lederen kussens - bruin.

1 tweezitsbank Leolux in beige linnen velours.

1 tweezitsbank Atl fort in lichte diagonaal wollen stof.

1 tweezitsbank Montis vlindermodel in bruin leder.

1 tweezitselement + 1 fauteuil, Italiaans ontwerp. Bekleding:
zwarte weefstof

2 Finse zitelementen. Uitvoering: bruin gelakt „slede" onderstel
met bruin lederen kussens.

1 Leolux fauteuil, bruine houten romp - met bruin lederen
kussens.

3 fauteuils met draaivoet in bruin leder.

1 Gelderland fauteuil in beige stof met chroomdraaivoet, diverse
„uitlopende" modellen fauteuils.

4 salontafels o.a. met leisteenblad en glasplaten.

WANDMEUBELEN
1 bruin essen wandmeubel van Deco in lage uitvoering.

1 Deco soft line wandmeubel in blank essen uitvoering.

1 Groenlose kast model Cannenburgh

1 servieskast met glasdeuren in noten uitgevoerd.

EETHOEKEN
1 blank essen eethoek Arco design best uit tafel 122x122 + 4
stoelen.

1 Italiaanse eethoek in zwarte kunststof best. uit tafel 130x130 +
4 stoelen in chroom met zwarte ribstof.

1 schitterende eethoek van Arspeet best. uit: 1 tafel + 4 stoelen
met naturel leder bekleed -t- 2 kastelementen. Uitvoering: strak
gelijnd in licht noten (massief).

RUSTIEK:
2 eiken fauteuils met bruin lederen kussens.

2 manou fauteuils in gezellige cretonne gestoffeerd

AFD. BEDDEGOED
uitstekende polyetermatrassen in diverse maten.

donsbedden en synthetische dekbedden merken Ideens en
Bergsbrasser.

Ideens overtrekken in verschillende dessins 135 x 200.

hoofdkussens hollofill anti-allergisch - dons - veren.

WONINGTEXTIEL
Vele couponnen

- gordijnstof - Ploeg - Hendrix - Boursac
- vitrages - Gardisette
- vinyl - Novilon
- tapijten
- deurmatten

'signatuur van beter woonkomfort

Komt U onze uitgebreide sorte-
ring

GRASMAAIERS
eens zien.
Verder enige overjarige ma-
chines voor zeer aantrekke-
lijke prijzen.

BEKENDE MERKEN,
VOLLE GARANTIE

Fa. Kuypers, tel 1393

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

VORDEN:

BOUWPERCEEL
gelegen in de kom van het dorp, groot ongeveer 550 m2,

geschikt voor een dubbel woonhuis. Prijs n.o.t.k.

RUURLOSEWEG112
Landelijk gelegen vrijstaande SEMI-BUNGALOW,

voorzien van C.V. met ruime aangebouwde garage en tuin,
1.435 m2. Ind.: kelder, ruime hal, toilet, douche, 2 ruime slaap-

kamers, grote woonkeuken en een L-vormige kamer.
1e verd.: 2 ruime kamers en een berging. Het geheel verkeert in

uitstekende staat van onderhoud en is direkt te aanvaarden.
Prijs f 245.000,--k.k.

Wilt U meer informatie over woningen in Vorden of omgeving:

Makelaars o.g. en assuratiekantoor VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 05752-1531

Lid. NBM/MCC

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

v
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