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Jubilerend Interchrist gaf goed concert

Het op zondag 14 april gehouden jubileum concert van de zanggroep Interchrist kan als zeer geslaagd
worden aangemerkt. Voorzo'n 350 man toonde het koor haar kunnen, waarvan kan worden gesteld dat
het geheel zeer zuiver werd gezongen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentchuiB^pandag- l/m vrijdagmorgen
van S.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-1 7.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vtinderink: volgens^Rpraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. S p r e e k u u r we thouder I I . A . Uogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens a f sp raak ,
( a f s p r a k e n t e l e f o n i s c h te maken bij receptie gemeentehuis ) .

1. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 23 april aanstaande
om 19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:

- vaststelling tarieven van de onroe-
rendgoedbelastingen;

- aanwijzing lid en plaatsvervangend
lid algemeen bestuur bestuurs-
school Gelderland;

- aanvullend krediet riolering in de
omgeving van de Almenseweg.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 23 april aan-
staande om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten;

- geldboeten in gemeentelijke veror-
deningen;

- wijziging "Verordening op de Win-
kelsluiting 1978 no 2" (tot regeling
van de veertien dagen vrijstelling);

- verdaging beslissing beroepschrift
' H.J. Pardijs tegen een opgelegde

herplantplicht.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commisie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint.

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen.

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

2. Aktie landbouwplastic.
Evenals vorig jaar wordt in samenwer-
king met Maatman Afvalverwerking
uit Doetinchem en de Vordense mu-

ziekvereniging "Sursum Corda" een
aktie gehouden bij alle agrarische be-
drijven om landbouwplastic in te za-
melen.
Dit zal gebeuren op vrijdag 19 april
a.s. Een ieder die landbouwplastic wil
laten verwijderen, dient dat plastic die
dag opgevouwen aan de weg te leg-
gen, op een plek waar u normaliter
wekelijks de zakken met huisvuil
plaatst.
Bij het aanbieden is het volgende be-
langrijk:
1. het landbouwplastic dient te wor-

den opgevouwen, dus niet in een
grote bundel worden opgerold;

2. er mogen in het landbouwplastic
geen andere stoffen worden aange-
boden, zoals autobanden of punt-
draad;

3. de diverse soorten landbouwplastic
(zwart folie, voederzakken en/of
kunstmestzakken) dienen afzon-
derlijk te worden aangeboden en
met touw te zijn dichtgebonden.

4. het plastic dient zoveel mogelijk te
zijn ontdaan van klei en zand om
het gewicht te reduceren.

De voederzakken en het zware land-
bouwplastic zullen door de Fa. Maat-
man worden opgehaald, terwijl de
kunstmestzakken op afroep zullen wor-
den afgehaald door de muziekvereni-
ging "Sursum Corda".

Voor het laten afhalen van de kunst-
mestzakken dient u contact op te ne-
men met de telefoonnummers 1723
en 2657 te Vorden.
Van de zijde van genoemde muziek-
vereniging zullen de kunstmestzak-
ken zowel op vrijdag 19 april a.s. als op
zaterdag 20 april a.s. worden opge-
haald. Het ingezamelde landbouw-
plastic zal voor hergebruik in aanmer-
king komen.
Voorts wordt u erop gewezen dat er
binnenkort in deze gemeente een
drietal containers voor de inzameling
van landbouwplastic zullen worden
geplaatst, enwel voor onbepaalde tijd.
Met de eigenaren van die lokaties is
vrijwel overeenstemming bereikt. Dat
betekent dat u te allen tijde dit plastic
kunt deponeren. Omtrent de locaties
zal binnenkort nader bericht volgen in
deze rubriek.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-

langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwa^jn te dienen tegen be-
sluiten van c^overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 2 april
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer G.M. Eggink, Zut-

phenseweg 88, voor het bouwen
van een hobbykweekkas.

2. Aan de heer A. Walgemoet, Del-
denseweg 11, voor het bouwen van
een machineloods.

3. Aan de heer DJ. Hogeslag, Kruis-
dijk 5, voor het gedeeltelijk veran-
deren van de woning aldaar.

4. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan het nationaal fonds voor sport ge-
handicapten een vergunning verleend
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode van 22 tot en met
27 april aanstaande.

5. Afvalstoffenverordening
Vanaf heden ligt er gemeentesecreta-
rie, afdeling algemene zaken ca, ter in-
zage een lijst met namen van bedrij-
ven, instellingen e.d. die voor het jaar
1985 gerechtigd zijn om hun afval mee
te mogen geven met de gemeentelijke
huisvuilinzamelingsdienst.
Deze bedrijven, instellingen e.d. heb-
ben via een jaarlijks in te vullen mel-
dingsformulier te kennen gegeven
ook dit jaar hun afval, geen chemisch
afval zijnde, mee te willen geven.
Die bedrijven, instellingen etc, die het
afval ook mee willen geven met de ge-
meentelijke inzameldienst, dienen
dat voornemen schriftelijk aan het ge-
meentebestuur kenbaar te maken
o.m. opgave van het soort afval. Daar-
toe zijn aanvraagformulieren verkrijg-
baar ter secretarie, afdeling algemene
zaken ca.

De uit 13 zangers bestaande groep (10
zangeressen en 3 zangers) vierde haar
10 jarig bestaan in de Hervormde
Dorpskerk, begeleid door Dick Boer-
stoel op trompet en Annie Boschloo
op piano en o.l.v. Joop Boerstoel
opende het koor met een "Lied van
Mensen" met een prachtig echo ef-
fekt.
Het koor bedient zich van een goede
gearticuleerde uitspraak die helder en
duidelijk overkomt.
In het "Wees goed voor deze aarde"
kwam het crecendo-piano gedeelte
goed tot zijn recht, maar in het "Kom"
met piano begeleiding werd wat
"Vlak" gezongen. Een mooie samen-
zang kwam goed over in "zoek eerst
het koninkrijk" het "Halleluja" werd
op Canon achtige wijze door het pu-
bliek mede vertolkt.
De primeur "weder geboren" was
soms wat ongelijk maar voor het eerst
met publiek dit werk brengen komt
het toch op een voldoende uit, de mi-
neur partij van de onderstemmen was
zelfs uitstekend.
Jammer dat er zo weinig a kappella ge-
zongen wordt. "Once in Roya.1 David's
City" eigenlijk een kerstlied, werd
zeer zuiver uitgevoerd, dit gold even-
eens voor het "Gij zult niet doden",
werkelijk schitterend vertolkt.
Een gedicht van F. Kromhout "Ge-
loofs belijdenis", en een gedicht van
Miep Oosterhuis "Bid om Vrede" en
een muzikaal intermezzo van Chris-
tien Grootentraadt op Hobo en Rudie
van Straten orgel kwamen over als
waardevolle aanvulling op het geheel.
Het duo Marion en Henk Knol schit-
terden ten leste in het "Onze Vader"
mooi devoot gezongen en gejend in-
gezet door het koor. ^P

Ds. Veenendaal trad nog even op
"K'ls hij /elf /.ei als "Stoor zender"
maar dan wel een storing die het koor
best van pas zal komen, er waren geen
kado's en bij een jubileum j^kii wel
een kado aldus ds. VeenencKil, zijn
oproep om toch maar een vrijwillige
bijdrage van het publiek te vragen
werd met luid applaus begroet, een
bijdrage die natuurlijk van harte wel-
kom is bij het jubilerende koor. Er
kwam nog een "Stoor zender" maar
nu met een bloemetje, zo zie je als je
niets vraagt, en alleen maar wilt zin-
gen komt er altijd iets positiefs uit de
bus.

In de Voorde werden vele handen ge-
schud, na afloop van het Concert was
er daar gelegenheid voor koffie met
cake, een feestelijk slot die door Inter-
christ niet licht vergeten zal worden.

Concert Torenfonds
St Antoniuskerk
Kranenburg - Vorden
Het gaat goed met de toren van de St.
Antoniuskerk of nee, het gaat heel
slecht met de kerktoren. Maar ruim
500 bezoekers op de fraaie expositie
van kerkrelekwieën en foto's op
Tweede Paasdag j.l. geeft toch nieuwe
hoop en uitzicht op restauratie.
Er is nog niet voldoende geld bijeen
om nu te-kunnen zeggen: 'het geld is
binnen, de restauratie kan beginnen1.
In dit verband wordt er dan ook een
concert gegeven door het Kerkkoor
'Cantemus Domino' met medewer-
king van het Vordens Mannenkoor,
o.l.v. dirigent Bert Nijhof. Het Vor-
dens Mannenkoor prijst zich gelukkig
verscheidene Kerkkoor leden binnen
haar gelederen te hebben.
Het Kerkkoor is een goed uitgeballan-
ceerd koor onder leiding van dirigent
Anton Wissink, maar zoals onder een
wat breder publiek bekend is, doet het
Vordens Mannenkoor het eveneens
uitstekend.
De verwachtingen van dit concert mo-
gen gezien het bovenstaande dan ook
hoog gespannen zijn.
Langs deze weg wordt U vriendelijk
uitgenodigd dit concert bij te wonen,
U mag rekenen op mooie zang, voor
een prachtig plan.
Lucian Venderink-Smeenk, piano;
Ludo Eijkelkamp, bariton solist.
Zondag 21 april a.s. aanvang 11.30
uur, St. Antoniuskerk, Ruurloseweg
te Kranenburg - Vorden. Vrijwillige
bijdrage.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Publiek enthousiast bij
optreden Madrahasj
Afgelopen zaterdagavond werd er een
gezellige dans- en showavond georga-
niseerd door de Herberg. Voor weder-
om een uitverkochte zaal was het
hoogtepunt van de avond natuurlijk
het optreden van de Fakir-Hypnoti-
seur "Madrahasj".
Hij opende de avond met een fakir-
show zoals spijkerbed-liggen, vuur-
vreten enz.
Daarna vroeg hij vrijwilligers voor zijn
hypnoseshow, waarvoor zich maar
liefst 40 aanwezigen aanmelden.
Na een selektie in een aparte ruimte
van de Herberg bleven er 10 personen
over uit Vorden en directe omgeving.
Madrahasj zette de betreffende perso-
nen in zijn bijna l uur durende hypno-
se-show volledig naar zijn hand en liet
ze onder hypnose de gekste opdrach-
ten uitvoeren.
Die mensen die dit nog nooit hebben
meegemaakt kunnen zich de kracht
van deze man op het gebied van de
hypnose nauwelijks voorstellen.
De positieve reakties op dit optreden
waren na afloop ook enorm. De Her-
berg zal dan ook gezien de belangstel-
ling in de komende tijd nog een 4e
avond vastleggen met Madrahasj en
ook die avond zal dan weer muzikaal
omlijst worden door het orkest "As-
sorti" die tot ca. 01.00 uur voor een pri-
ma stuk muziek zorgden.

Zondag van de Goede Herder
De tweede zondag na Pasen wordt
van ouds genoemd naar de woorden
uit de intochtspsalm: de zondag van
de barmhartigheid van God (psalm 33
vs 5). En omdat op deze zondag - ook
van ouds - de woorden van de Goede
Herder uit Johannes 10 worden gele-
zen, heeft deze zondag als tweede
naam: de zondag van de Goede Her-
der. De schapen gaan hem ter harte.
Hij kent ze bij name.
Het is een mooie zondag, om men-
senkinderen te dopen en hun de be-
lofte mee te geven, dat ze van deze
Herder zijn.
Dat gebeurt ook in de morgendienst
in de Dorpskerk aan een drietal kinde-
ren.

Welkomst-dienst
A.s. zondagavond 21 april is er een we-
lomstdienst in de N.H. kerk.
uur. In deze dienst die voorbereid is
door de Herv.-Geref. Evangelisatie-
commissie, zal voorgaan dhr. J. Ver-
sloot uit Ede. Het onderwerp is: 'Ge-
tuigen: het zal u een zorg zijn!' Het
zangkoor 'Excelsior' verleent muzika-
le medewerking. U bent welkom!

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: B.G. de Bruijn
en J. Groot Jebbink.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J. de Vries, oud 88
jaar; G.C. Meenink, oud 86 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Jongerenkoor.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 april 10.00 uur J. Veenendaal,
Doopbediening. 19.00 uur Welkomst-
dienst dhr. J. Versloot uit Ede m.m.v. Ex-
celsior.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 21 april 10.00 uur ds. W.C.P. den
Boer, Harderwijk. 19.00 uur de heer J. Ver-
sloot, Ede, gez. Evangelisatiedienst in de
N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
20 en 21 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 20 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Wechgelaer, tel.
1566. Verder hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
20 en 21 april G. Wolsink, Laren. Tel.
05730-2124.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

HARTHUU'LIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. WE. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.
•

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Politienieuws

Vier pogingen tot inbraak
Zaterdag j.1. hebben vermoedelijk een
tweetal personen - op een viertal
plaatsen in ons dorp pogingen tot in-
braak ondernomen. In alle gevallen is
niets ontvreemd.
Op 't Jebbink kreeg de familie H. be-
zoek. Via het raam van de garage
kwam men bij de tussendeur naar de
woning, maar toen de vrouw des hui-
zes van het lawaai van het forceren
van die deur wakker werd gingen de
daders aan de haal.
Eerder werd de familie K. aan de Wil-
helminalaan gewekt toen aldaar de
achterdeur werd opengebroken.
Via de schuur werd ook op zaterdag
j..l. getracht in te breken bij de fam. H.
aan de Horsterkamp. Ook dat is niet
gelukt.
Tenslotte kreeg de Rijkspolitie een
melding dat tussen vrijdag en maan-
dag is getracht binnen te komen in een
onbewoonde woning aan de Ruurlo-
seweg. In alle gevallen is niets ont-
vreemd. Vermoedelijk amateurs op
hun gebied en nogal bang uitgevallen.
De Rijkspolitie zal gaarne een ieder
ontvangen die in de zaterdagnacht
een tweetal personen in bovenge-
noemde streken of omgeving ver-
dacht heeft zien lopen op rijden.

Verkeerscontroles
Maandag 15 april heeft de Rijkspolitie
van 13.00-18.30 uur op verschillende
plaatsen in Vorden - zowel binnen als
buiten de bebouwde kom - verkeers-
controle/snelheidscontroles gehou-
den. Zeven processen-verbaal werden
uitgereikt terzake snelheidsovertre-
dingen (met opvang). Bij een dergelij-
ke controle (zonder opvang) wachten
24 automobilisten nog een proces-
verbaal.
Processen-verbaal werden voorts nog
uitgereikt wegens het voeren van een
gladde band, het ontbreken van een
hulpkoppeling, het verstrijken van ta-
chograafkeuring.
Maandagavond van 21.15-21.45 uur
kregen bij een snelheidscontrole op
de Zutphenseweg nog een achttal au-
tomobilisten een proces-verbaal inza-
ke van het voeren van een te hoge
snelheid.

Diefstal zes pistolen uit
politiebureau opgelost
Met de aanhouding van de 24 jarige E.
uit Ruurlo heeft de Rijkspolitie in Vor-
den, in samenwerking met de R.P. Lo-
chem en Ruurlo en de Distriktsre-
cherche in Apeldoorn, de inbraak in
het politiebureau in Vorden opgelost,
die gepleegd was in de nacht van 31
mei op l juni 1983.
De verdachte die verslaafd is aan ver-
dovende middelen, werd op 25 fe-
bruari j.l. aangehouden. Hij bekende
de inbrak in het politiebureau, die op l
juni 1983 plaats vond en waarbij zes pi-
stolen met munitie werden weggeno-
men. Bij deze inbraak was hij op zoek
naar geld en vond hij bij toeval de sleu-
tel van de kluis waarin de wapens la-
gen. Nog dezelfde dag verkocht hij de
wapens aan meerdere personen in
Amsterdam. Op 27 februari 1985 werd
een pistool in een struikgewas in Am-
sterdam teruggevonden. De overige
vijf wapens konden niet worden ach-
terhaald.
De verdachte bekende verder nog
veertien inbraken/diefstallen te heb-
ben gepleegd in Ruurlo en Lochem in
1983,1984 en 1985. Hierbij werden vi-
deo-recorders, kleurentelevisies, au-
topapieren, geld en cheques buit ge-
maakt. Met een totale waarde van cir-
ca f 20.000,-.
Een gedeelte van de gestolen goede-
ren werd inbeslaggenomen en kon
aan de rechtmatige eigenaars worden
teruggegeven.
In verband met de heling van de vuur-
wapens en andere goederen, heeft de
politie nog vier verdachten aangehou-
den, allen afkomstig uit Amsterdam.
Zij zijn na verhoor weer heengezon-
den.
Personalia van deze verdachten:
J.M.H.M.; G.A.C.; G.R.H, en M.Z.
allen uit Amsterdam.
De verdachte uit Ruurlo bevindt zich
nog in voorlopige hechtenis in af-
wachting van zijn rechtszaak.

Live-muziek in
De Herberg
In café de Herberg speelt a.s. vrijdaga-
vond 19 april de groep "52nd Street"
bestaande uit 6 muzikanten die deels
ervaring in de jazz- deels in de rock-
scene hebben opgedaan.
Het repertoire omvat zowel het tradi-
tionele jaz/oevre (mainstream) als
swingende funkmu/iek. l let optreden
begint ca. 22.00 uur.

Buitenlandse uitnodiging
'De Knupduukskes'
De Vordense boerendansgroep 'De
Knupduukskes' beraadt zich momen-
teel of men gevolg zal geven aan een
uitnodiging om in Italië op te treden.
Men voelt er veel voor, het hete hang-
ijzer is echter het financiële plaatje.
Daarnaast hebben de 'Knupduuks-
kes' uitnodigingen ontvangen voor
optredens in Denemarken en België.
In augustus komt er zo goed als zeker
een boerendansgroep uit Engeland
naar Vorden. Bij deze gelegenheid
zullen de 'Knupduukskes' als gastheer
fungeren.
Aanstaande vrijdag 18 april treedt de
Vordense groep voor de patiënten en
personeel van Groot Graffel op.
Op Koninginnedag zullen in het Duit-
se stadje Emmerich diverse aktivitei-
ten op touw worden gezet. 'De Knup-
duukskes' zijn uitgenodigd om aan de
feestelijkheden extra luister bij te zet-
ten.

Vis-demonstratie
De leden van de Vrouwenclub Medler
hebben afgelopen vrijdag uitgebreid
kunnen proeven van de vele soorten
vis. Mevrouw Gussinklo-Waarning uit
Hengelo (G) verzorgde een uitgebrei-
de demonstratie over vele soorten
zeebanket. Bakken, stoven en grillen
werd uitvoerig uit de doeken gedaan.
Het opmaken van visschotels, het be-
reiden van lekkere hapjes kent geen
geheimen meer voor de talrijk opge-
komen dames. Tot slot was er een ver-
loting en natuurlijk bestonden de prij-
zen uit vis. Met deze avond heeft de
demonstratrice velen aan zich ver-
plicht.

Bedrijfsvoetbal
Velocitas
In de Sporthal 't Jebbink werden in de
strijd om het kampioenschap zaal-
voetbal voor bedrijven de volgende
wedstrijden gespeeld:
ATV - Barendsen 0-4; Kettelerij - Wol-
brink 1-4; ATV - Kettelerij 0-5; Ba-
rendsen - Wolbrink 3-2; Wolbrink -
ATV 2-0; Barendsen - Kettelerij 2-2.
De eindstand in poule B luidt: 1. Ba-
rensen; 2. Wolbrink; 3. Kettelerij; 4.
ATV.
De ploegen van Barendsen en Wol-
brink gaan over naar de finalepoules
welke op 29 april verspeeld zullen
worden. Op 22 april worden eerst nog
de wedstrijden van poule C afgewerkt.

Nog promotiekansen
voor heren Dash
Terwijl de dames van Dash momen-
teel aan het uithuilen zijn (degradatie)
om dan vervolgens weer opnieuw te
beginnen, ziet het er voor de heren
van Dash plotsklaps heel wat roos-
kleuriger uit.
Na de afgelopen weken een serie klin-
kende zeges behaald te hebben, heeft
de ploeg momenteel nog kans om de
tweede plaats te bereiken. Dan moet
in ieder geval donderdagavond de
wedstrijd tegen WIK uit Steenderen
gewonnen worden. Lukt dat inder-
daad dan kan Dash promotie/degra-
datie wedstrijden spelen met als inzet
een plaats in de derde divisie.

Degradatie voor
Dash dames een feit
Het begon zaterdagmiddag allemaal
zo feestelijk in de sporthal 't Jebbink.
Voor de aanvang van de wedstrijd tus-
sen de dames van Dash en Achilles uit
Hengelo kregen de dames van Achil-
les elk een roos aangeboden, vanwege
het behaalde kampioenschap. Boven-
dien werd Achilles het jubileumboek
van Dash aangeboden. Een boek dat
speciaal is uitgegeven ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van Dash.
Hiermee hielden de feestelijkheden
voor de thuisclub deze middag dan
ook wel op. Om namelijk degradatie
te ontlopen moest van Achilles ge-
wonnen worden.
Wel de bezoeksters uit Hengelo de-
den de sportieve plicht en wonnen de-
ze wedstrijd verdiend met 1-3. Dit ge-
beurde in een ontmoeteing met goed
volleybal aan weerszijden.
Trainer Coach Ab Polderman sprak na
afloop zelfs van één van de beste wed-
strijden van zijn team. In de eerste set
deed hoop leven bij Dash, want de
thuisclub won met 15-13. De tweede
set pakte duidelijk in het voordeel van
Achilles uit 6-15. In de derde set tot 9-
9 een gelijkopgaande strijd. Toen werd
er bij Achilles met succes gewisseld en
verloor Dash met 9-15. In de laatste
set knokte Dash in een alles of niets
offensief voor een goed resultaat. Op
een gegeven moment een 13-12 voor-
sprong voor Dash. Achilles wenste

geen gelijkspel maar de volle winst en
won uiteindelijk met 13-15.
"Jammer dat wij met zo'n team moe-
ten degraderen. We gaan niet bij de
pakken neerzitten maar richten ons
de komende maanden alvast op het
volgende seizoen", aldus Ab Polder-
man.

Gezellig
mini-volleybaltoernooi
Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan heeft de volleybalver. Dash di-
verse aktiviteiten op het programma
staan. Zo vond er zaterdagmorgen in
de sporthal 't Jebbink een mini-volley-
baltoernooi plaats waaraan door 15
teams uit de regio werd meegedaan.
Dit toernooi werd namens de jubilem-
commissie voortreffelijk door het
jeugdbestuur georganiseerd.
De 75 kinderen kregen allemaal een
lintje aangeboden, terwijl de teams
bovendien een vaantje in ontvangst
mochten nemen. Daarnaast werd er
van elk team een groepsfoto gemaakt.
De ploegen waren ondergebracht in
drie poules.
Bij de E-jeugd (drie spelers per team)
werd de eerste prijs behaald door de
meisjes van ABS uit Bathmen.
Bij de D-jeugd (4 spelers per team)
ging bij de meisjes de eerste prijs naar
Voorwaarts uit Twello. Bij de jongens
werd WSV uit Warnsveld winnaar.
De winnende ploegen kregen een
taart aangeboden, waarbij vermeld
dat het team van WSV wel bijzonder
sportief was door de taart te delen met
nummer twee in de poule DVO uit
Hengelo.

Volleybal regio
West-Achterhoek
De volleybalcompetitie die de regio
West Achterhoek de afgelopen maan-
den in het dorpscentrum te Vorden
heeft gehouden, is ten einde.
Bij de dames werd Vorden eerste; 2.
Steenderen; 3. Warnsveld.
Bij de heren werd Steenderen kam-
pioen; 2. Hengelo; 3. Laren.
Dick Regelink reikte de prijzen uit en
maakte tevens bekend dat de provin-
ciale buitensportdag van Jong Gelre
op zaterdag 25 mei op de sportvelden
van ^^rst zal plaatsvinden.

Touwtrekvereniging
Vorden
A.s. ^wag begint weer de touwtrek-
compeütie. De touwtrekvereniging
Vorden heeft voor de competitie inge-
schreven met twee jeugdteams, een
600-kg ploeg en twee 640-kg ploegen.
De eerste competitie-wedstrijden
worden verspeeld in Noordijk. Zon-
dag 12 mei organiseert de touwtrek-
vereniging Vorden op haar akkomo-
datie de competitie voor het gewest
Oost.

Tonny Harmsen wint
crosswedstrijd
'De Graafschaprijders9

Op het "Delden-circuit" werd zater-
dagmiddag de eerste onderlinge club-
wedstrijd van de Vordense motorclub
'De Graafschaprijders' gehouden.
In de A-klasse gelukte het Tonny
Harmsen om bij Honda als eerste over
de streep te sturen; 2. Jan Koop met
Suzuki; 3 Tjeerd Stapelbroek met Ya-
maha.
Klasse B: 1. Marcel Bulten, Honda; 2.
Jan Klein Brinke, KTM; 3 Joop Wues-
tenenk KTM.
Klasse jeugd 50-80cc: 1. Hans Berend-
sen met Suzuki; 2. Eelco Pierik Yama-
ha; 3. Angelo Stapelbroek, Honda; 4.
Dennis Helmink met Yamaha.
Klasse 125cc: 1. Rob Groot'Tjooitink,
Suzuki; 2. Erik van Ark, Suzuki; 3.
Gerrit Pardijs, Honda; 4. Jan Dijk, Su-
zuki; 4. Erik Bulten, Suzuki.

DAMMEN
Halve finales junioren
Johan Krajenbrink en Wieger Wesse-
link zijn zonder moeilijkheden de hal-
ve finales doorgerold en hebben zich
geplaatst voor de nationale titelstrijd,
die deze zomer weer in Westerhaar
wordt gehouden. Wieger Wesselink
won de eerste 5 rondes in 't Zand
(Noord-Holland) alle partijen en be-
sloot met 2 remises tegen Casper van
der Tak (Amsterdam) en Stephan
Keetman (Schagen), die zich beiden
eveneens voor de finale geplaatst heb-
ben. Johan Krajenbrink kwam uit in
het dambolwerk Westerhaar en ver-
speelde slechts l punt tegen Peter
Hoopman (Doetinchem), die als 2e
eindigde. Taeke Kooistra (Dokkum)
eindigde als 3e wat ook recht geeft op
een Imaleplaats .

Kwartfinales
De Vordense spelers zijn de kwartfi-
nales voor het kampioenschap van
Nederland slecht begonnen. Henk
Grotenhuis t.H. deed grote moeite
om een flankpartij op te zetten tegen
Erik Brunsman, en toen het eenmaal
zover was, bleek de voorpost niet te
verdedigen. Na schijfverlies was de
partij niet te redden. Gerrit Wassink
vergiste zich in de opening en Tjeerd
Harmsa profiteerde direkt en zadelde
Wassink met een moeilijk te verdedi-
gen centrumvoorpost op. Deze schijf
werd even later opgegeten en Wassink
verloor verder kansloos. De overige
uitslagen in Vorden zijn: Van Aalten -
Schippers 1-1; Boom - Prinsen 2-0.

Jaarvergadering
HSV T)e Snoekbaars'
Op maandag 15 april jl hield de HSV
'De Snoekbaars' in zaal 'De Herberg'
haar jaarvergade ring. De opkomst van
de leden was matig.
De jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester werden met algeme-
ne stemmen goedgekeurd.
Bij de vaststelling van de contributie,
werd het voorstel van het bestuur, om
deze te veranderen door de vergade-
ring aangenomen.
De heren H. Golstein, A. Vruggink en
D. Wuestenenk waren bij de bestuurs-
verkiezing aftredend. Zij werden allen
herkozen.

De viswedstrijden werden als volgt sa-
mengesteld: 7 mei; 19 mei; 8 juni; 23
juni; 17 augustus; 8 september; 12 ok-
tober; 2 juni ringwedstrijd; 30 juni Al-
men-Laren-Lochem-Vorden.
De jeugdwedstrijden worden gehou-
den op 8 mei, 22 mei; 5 juni.

Dames Ratti
ongeslagen kampioen
Met nog drie wedstrijden te gaan - acht winstpunten vóór op nummer twee
van de competitie-ladder, een doelsaldo van 104 tegen 4 - hebben de dames
van Ratti afgelopen zondag met een 3-0 overwinning op Erix 2 in Lievelde
de kampioenswimpel kunnen hysen.

Met het kampioenschap in het vooruitzicht begonnen de dames vol goe-
de moed. Tegen de vele Ratti-aanvallen boden de dames van Erix veel te-
genstand. Het duurde dan ook geruime tijd voordat het eerste doelpunt
viel. Het was een mooie voorzet van Marjo Gotink die netjes werd afge-
rond door Gerrie Berendsen 0-1. Na een schot van Ria Spithoven had de
keepster de bal niet klemvast en na goed doorgaan van Gerrie Steenbre-
ker was 0-2. Na de rust was Jolanda Temmink die uit een penalty in derde
instantie de stand op 0-3 bracht.
Grote vreugde derhalve in het Ratti-kamp. Zondagavond recipieerden
bestuur en elftal in zaal Schoenaker. Velen kwamen hierbij hun opwach-
ting maken. En veel bloemen en cadeaux werden overhandigd. O.a. van
de dames van het tweede, zondag l, trainer Anton Peeters, zondag 4, het
klubhuis-team bij monde van de beide Leo's, zaal Schoenaker, families
Heuvelink en Spithoven. Vele ouders van de dames waren in Lievelde
getuige van de wedstrijd en ook 's avonds waren velen gekomen.
Voor trainer Henny Dostal een mooi succes. Zoals gezegd hebben de da-
mes nog drie wedstrijden te gaan, maar gaarne willen de dames het on-
geslagen record handhaven.

In samenwerking met VW worden
viswedstrijden georganiseerd op 10 en
24 juli a.s.

Derde plaats
Jong Gelre
Bij de regionale kulturele wedstrijd
van Jong Gelre regio West-Achter-
hoek behaalde de afdeling Vorden in
zaal Nijhoff te Halle een fraaie derde
plaats.

Almen werd eerste; Hummelo en
Keppel tweede. Deze drie afdelingen
mogen op 20 april aanstaande mee-
doen aan de provinciale kulturele
wedstrijd in Kerk-Avezaath.

Het stuk dat Vorden opvoerde han-
delde over de jeugd die het niet meer
ziet zitten en bang is voor de toe-
komst. Als laatste uitkomst kwam het
vreemdelingenlegioen aan de orde
maar dat bleek ook niet de toekomst
te zijn.

Voedingsbond FNV
Afdeling Vorden

Gelegenheid tot het

inleveren iflh vakantiebonnen
voor de Landbouw en vakantie-
cheques van het A.S.F. vanaf
heden r̂n 24 april '85 bij
H.W. Belink,
Pr. Bernhardweg 26, Vorden.
Tel. 05752-2324.

A.s. vrijdag 19 april nogmaals
gezellige avond met

Scotch Whisky en Soda

Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.

Zaal

SCHOENAKER

U kunt nu al zien,
hoe het wordt.

U zou ook kunnen wachten tot
de opening op 5 juni.

Maar als u toch van plan bent
feest te geven, kijk dan eerst
even bij „'t Pantoffeltje".

Voor de prijs hoeft u 't niet te
laten, dus wacht niet te lang!

Airconditioned.
Eigen parkeerplaats.

Die passeert het jaar 2000!
Als we u vertellen dat deze Sport Solide
een echte Gazelle is weet u misschien al
genoeg. Toch maar even wat details
opsommen: Gazelle kogellagers in de trapas
en in de trommelremvoomaaf, spieloos
crankstel, roestvrij stalen velgen, kunststof
kettingkast met sierplaat. Gazelle koplamp
met reflector, ingebouwd Gazelle achterlicht,
tweetint-banden, enz., enz. Solide tot en met.
Veilig tot en met. En dat blijft-ie tot voorbij het
jaar 2000! Want Gazelle fietsen hebben nu
eenmaal een heel lang leven. Dat weten wij
uit een jarenlange ervaring.

Vanaf 1599,-<i

Haal cte Qazaüa foktor
Voor nog meer gegevens van
de Sport Solide en de andere
24 Gazelle modellen.

Reparatie en onderhoud... ons vakwerk

Tweewielerbedrijf

Kuypers
Vonten Telelcxm 1393

11 A.'l l l l liittMin Mitltt i i op VMl Dl SI

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

CONTACT
graag en goed

gelezen

DEZE MAAND

PRUSKRAKERS
ZIE ONZE ETALAGE

BAZAR SUETERS

Br tlt
van uw Echte Bakker

Verser kan het haast niet!
Beter is er niet!
Met liefde gebakken!
U heeft er recht op!

De Echte Bakker

ASSELT
®JZutphenseweg - Vorden - Tel. 1384



Voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve
moeder en zuster

ELLY HEESEN

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Alex Szirmai.

Voor uw medeleven en belang-
stelling die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van,
onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

JOHANNES
LAMBARTUSWELSINK
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geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 26 april.

Wij gaan trouwen om 11.15 uur op het
gemeentehuis „kasteel Vorden "te Vorden.

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.30
uur in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10 te

zeggen wij u hartelijke dank.

Familie A.H. Bosch
Familie H.C. Jansen

Vorden, april 1985.

DR. HAAS, huisarts

AFWEZIG
van 22 april t/m 5 mei.

De dienst wordt waarge-
nomen voor patiënten wier
achternaam begint met A
t/m K door dr. H.H.P. Vane-
ker, Zutphensewg 62, tel.
2432.
Voor patiënten wier ach-
ternaam begint met Lt/m Z
door Dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Te koop: een nest Mechelse
herders, 8 weken oud. Ge-
schikt voor dressuur. Jongen
laten zich goed zien.
Moeder certificaat politiehond
l; vader certificaat pol it iehond l
en II.
Telefoon 05752-2422.
Bellen tussen 6 en 7 uur.

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen. .
Bel even 2407.

Geldig 1 8-4 t/m 20-4

Rib- of haaskarbonade
per kilo 10,95

Voor de boterham

Tongeworst
1 50 gram 1,59

Keurslager

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1321

Heeft u onze Vordense

Rozijnenmik
al eens geproefd?

Wij bakken het voor U.
Echte bakker:

.ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te koop: g.o.h. eensgezins
woning, 4 jaar oud.
Hoetinkhof 153, Vorden.
Tel. 2388.

Rijdende
service-dienst
voor

vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr. 36.
Vorden, tel. 05752 3376

NIEUWE KOLLEKTIE

BARBIE POPJES

BAZAR SUETERS

Vrijdag 26 april a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen de dag te herdenken
van ons vijftig jaren huwelijk.

H. EGGINK
B. EGGINK-NIJENHUIS

U bent welkom op de receptie 26 april van
19.30 uur tot 21.30 uur in zaal,, 't Pantoffei-
tje". Dorpsstraat 34 te Vorden.

April 1985.
HoetinkhofS
7251XN Vorden

Op vrijdag 26 april hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen onze 50-jarige huwe-
lijksdag te gedenken.

W. NIEUWENHUIS
THE NIEUWENHUIS-JANSSEN

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 27
april 's avonds na 19.30 uur in de zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

§ 7251XT Vorden,
$ April 1985

Het Hoge 19.

NIEUW

Gebak achter glas
Serveren als gebakje, als toetje of
tussendoortje. In de smaken zoals:
Zwarte woud. Hazelnoot,
Chocolade, Maracuja, Pina Colada.

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART Tel. 1750

SPECIALITEIT

Zwanehalzen
Leonidas bonbons

b-g-g.
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

GEMEENTE
VORDEN

Vanaf heden ligt ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ter visie de op 26 februari 1985 door de gemeen-
teraad vastgestelde "Subsidieverordening stads- en
dorpsvernieuwing".
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 1985 in werking.
Tegen betaling van de kosten zijn afschriften verkrijg-
baar.

Vorden, 18 april 1985
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Modecentrum

Ruurlo

Heeft plaats voor een

ervaren verkoopster
i

Alleen zij die ervaring hebben in de
mode-branche gelieven schriftelijk te
solliciteren.

Modecentrum Teunissen
Dorpsstraat 22 - 7261 AX Ruurlo.

„Se Herberg"
VORDEN

A.s. vrijdagavond:
in het café live-muziek met

'Fifty second streef
(6 persoons jazz en funkorkest).

Aanvang: ca. 22.00 uur. Vrij entree
• (Toegang onder voorbehoud)

De maandelijkse

klaverjasavond is verzet
van dinsdag 30 april naar

DINSDAG 23 APRIL

TIROLER AVOND
Zaterdag 20 april 1985 organiseert restaurant

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 32 - Warnsveld

EEN GROTE
TIROLERAVOND

MEDEWERKENDE ZIJN
BIERBOOM BÖLKERS

EN MELODVS
Aanvang 20.00 uur. Koffie en een hartig hapje gratis.

ENTREE 12,50 PER PERSOON
Gaarne vroegtijdig plaats reserveren.

TELEFOON 05752-1426

EEKMASRK

planten in vele soorten per stuk f 2,- 6 voor 10,—

10 Anjers of duizendschonen 6,75
10 Heide velekleuren 11,50

5 Dahliaknollen 7,50
Grote keuze in kamerplanten en snijbloemen.

Te koop: potkacheltje voor in
de keuken en zwart gietijzeren
oud fornuis in prima staat en
één houtkachel (groot).
Tel. 05752-2269.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

MOORKOPPEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

1 jarige slachtkippen te
koop.
W.F. Lebbink, Eikenlaan 27
Tel. 6739.

Enthousiaste oppas ge-
vraagd voor kind en honden. 5
dagen per week.
Tel. 2185.

Te huur gevraagd: huis met
tuin in Vorden. 2 sik. ca.
f 500,- huur.
Tel. 05750-19121.
Na 18.00 uur.

GA5WERK

Goed gaswerk door een er-
kend gas-installateur.
Neem Oldenhave bijvoor-
beeld; aanleg van alle soorten
gaswerk, ook hoog rendement
en economisch rendement-
ketels.
Goed gaswerk, het halve werk!

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAV/E

INDUSTRIEWEG 5. VORDEN.
TEL 05752-3425

Gevraagd voor tentoonstel l ing
1940-1945 foto's uit die
tijd en van de bevrijding
en allerlei ander materiaal
J. KREUNEN, Marktstraat 6,
Hengelo. Gld.
Telefoon 05753-1474

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: houten regen ton-
nen 100 en 200 liter.
Ook het adres voor houten
kranen.
Tel. 05753-2759.

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

Auto- of motorrijles?

Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 17 53

B.M.W. - Volvo-Suzuki

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
o.a. kabinetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
Oranjehof 30, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1637

•
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Leuk!

Peuterjack
met kapuchon in roze
met grijze kontrasten.

Maten 92 -116.
^N (bij maat 92)

vanaf 63,95

De katoenen,
bijpassende,

pantalon
in baggy model met

een
aantal zeer grappige

accenten, (bij maat 92)

vanaf 41,95

Het leuk gedessineerde

T-shirt
maakt het geheel kom-
pleet. Maten 92 -116.

19,95

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Bi] de

Touwtrekverenïging Vorden
is er plaats voor

nieuwe leden
Zowel senioren als jeugd.

Inl. en aanm. bij secretaris

M. Engel, Brinkerhof 5, Vorden,

tel. 05752-2836 of op dinsdag-
avond in het klubgebouw,

Ruurloseweg 110.

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april
geeft de Wildenborchse toneel-
vereniging "T.A.O. Wildenborch"

toneeluitvoering
in de Kapel

Gespeeld wordt het blijspel in drie
bedrijven

"De Zeeuwse gouvernante"
door J. Hemmink-Kamp.

Aanvang 20.00 uur.
Tot ziens in de Wildenborchse kapel.
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De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

-Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.



Triumflh

bcli.l koop |cc i ! • '
lu lK \ M I : Clips H

i - n < in . i lcn "S SS lol ly
h u u l k l r u i : i ups K .C m
l ) , nulrn "S H>

I \ \ i - i -1< ilh s in IVM mi«)i i U
kixip jf ni.iar voor T S S . |iij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHCNSEWEG 29 - VORDEN • TEL O5752-1971

Te koop: eetaardappelen en
pootaardappelen vroege en
late soorten.
H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Telefoon 6876.

De Keurslager
Verstand van

Geldig 1 8-4 t/m 20-4

Rib- of haaskarbonade
per kilo 10,95

Voor de boterham

Tongeworst
1 50 gram 1,59

Keurslager

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1321

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69,50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36
Vorden.
Tel. 05752-3376

Huur
Mister
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een* handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

met
Televisie

reparaties
direc»

ui ' naar

uw vakman
van ver1pouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Speciale aanbiedingen in ons
jubileumjaar

Japonnen v a 79,-
Donker blauwe blazers v,, , 98,-
Strech pantalons, 69,-
Helanca pantalons v.a. 39,-
Op alle dames blouses i/m 10% korting
Deze aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag.

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur.
RUURLO

de openbare bibliotheek is meer dan een leeszaal. Natuurlijk bent u er welkom als u - ge-
heel gratis - bepaalde kranten of tijdschriften wilt lezen. Maar er kan zoveel meer. U kunt er
mooie leesboeken lenen of hobby boeken, een encyclopedie raadplegen, speciale titels aanvra-
gen en populaire of klassieke platen lenen. In de bibliotheek kan meer dan u denkt.
Deze advertentie werd aangeboden door Makelaars- en assurantiekantoor van Zeeburg, Vorden.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, allêszuigers enz.

JU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 22 APRIL
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zondeij
stalen neus. ™

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart. M
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-™

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

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

interieuradviseur

overgo

Voordelig?

n6K6n lïlddr... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

interieuradviseur
Voor complete
woninginrichting
naar Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Het Club 8 programma bestaat uit ruim

30 ELEMENTEN
zodat u zelf eenvoudig een wandmeubel, tienerkamer of babykamer

kunt samenstellen. Alle elementen zijn apart én uit voorraad te

leveren. De afgebeelde wand is

3,20 meter breed en leverbaar in

wit en grenen, compleet voor 1590,-
HELMINK MEUBELEN
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514

Ook de kleinsten maken moeiteloos zelf
hun schoenen los en vast door de handige,
dubbelsterke klittebandsluiting.
Solide kwaliteit soepel leer.

v.a. 59,95

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BET AAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 575,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.

Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om hinderen gaat..
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COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN

Pardijs *vechf tegen herplantplicht
"Bij ons in de buurt wordt in het wilde weg een bos gerooid en worden er bomen omgezaagd. Wat er bij
de Wientjevoort gebeurt, daarvan krijg ik tranen in de ogen. Toen heb ik dan ook de zaag maar gepakt".
Deze woorden sprak de heer H. J. Pardijs, Wildenborchseweg 7, woensdagavond in de commissie voor
behandeling van bezwaar en beroepschriften, toen zijn beroepschrift werd behandeld. Dit naar aanlei-
ding van een door het college opgelegde herplantplicht van twee kastanjebomen, die illegaal door hem
waren gekapt.
Het gehele gebeuren heeft Pardijs
mede naar de zaag doen grijpen. Vol-
gens hem niet de hoofdreden. De wa-
re reden is volgens hem de schade die
door de kastanjes wordt geleden.
De bewuste kastanjebomen stonden
in twee groepjes van twee (één groep-
je staat er nog) op een weiland voor
het landhuis Kamphuizen.
Een aantal jaren geleden betaalde de
heer Pardijs vanwege deze kastejebo-
men een lage pachtprijs.
"Nu ik momenteel zelf eigenaar van
het weiland ben, heb ik door deze kas-
tanjebomen, wanneer ik mais zou ver-
bouwen, jaarlijks duizend gulden
schade", aldus de heer Pardijs die bij
de commissie bepleitte hem geen her-
plantplicht op te leggen. (Voor het
procesverbaal heeft Pardijs 150 gul-
den boete opgelegd gekregen).

De argumentatie van het college "gro-
te landschappelijke waarde" werd
door Pardijs bestreden. "Ik denk dat er
niet veel veranderd. Er blijven immers
twee bomen staan. Bovendien laat ik
een stukje weiland "liggen" want de
bewoner van de boerderij bij Kamp-
huizen wil daar in de toekomst een al-
penweitje gaan aanleggen. Het land-

schap gaat er dan zelf nog in waarde
op vooruit", zo sprak de heer Pardijs
die van mening is dat de landbouwers
door dit soort zaken worden gedu-
peerd. "Laten we het elkaar in Vorden
niet veel moeilijker maken dan no-
dig", zo bepleitte hij.

Burgemeester Vunderink
Burgemeester Vunderink die in deze
zaak als "getuige" werd gehoord kon
wel begrip opbrengen voor de heer
Pardijs vanuit diens visie uit land-
bouwkundig oogpunt. "Ik heb er ech-
ter geen begrip voor dat er zonder een
vergunning is gekapt", aldus de heer
Vunderink.

Hij zei erbij dat wanneer er wel een
kapvergunning zou zijn aangevraagd
deze toch niet door het college zou
zijn verleend.
"De kastanjebomen hebben in de
open plek op het weiland wel degelijk
een landschappelijke funktie. Zo'n
groepje bomen bepaalt juist het karak-
ter van het landschap. Staan we kap-
pen toe dan is het hek van de dam.
Herplanten op een andere plek heeft
ook geen zin, want ook dan gaat het

landschappelijk effekt de mist in", al-
dus de heer Vunderink.

Wientjesvoort
Hoewel het in feite losstaat van de
kastanjebomen van de heer Pardijs
(voorzitter Mr. J.W. Buitendijk had
hier reeds op geattendeerd) wilde
Burgemeester Vunderink maar al te
graag ingaan op de door de heer Par-
dijs geschetste situatie bij de Wien-
tjesvoort.
"Ook wij als college hebben ons er
ontzettend aan gestoord over wat er
allemaal bij de Wientjesvoort gebeurt.
Wij kunnen hier echter weinig aan
doen. Dat is een zaak van Staatsbos-
beheer. Wel vind ik dat er ingegrepen
moet worden. Menig Vordenaar kijkt
naar wat de overheid doet. De ene
overheid (gemeente) is streng, terwijl
de andere alles toelaat. Op zo'n ma-
nier is het moeilijk om een goed ge-
meentelijk beleid te voeren", zo sprak
de heer Vunderink verbitterd.
Pardijs verzuchtte tenslotte het gevoel
te hebben dat de kastanjebomen hele-
maal zijn eigendom niet waren. De
commissie zal dezer dagen advies uit-
brengen.

Jaarverslag Groep Vorden Rijkspolitie:

Stijging van ongevallen en mutaties
Vorige week is het jaarverslag van de Rijkspolitie Groep Vorden verschenen. Het ver-
slag geeft zeer uitgebreid weer van de werkzaamheden in 1984. Vergelijkingsmateriaal
is overvloedig gehanteerd.
Het aantal ongevallen, waarvan de politie melding heeft ontvangen steeg met 27 naar
395. Tengevolge van deze ongevallen werden er negen (2) persoj^i gedood en liepen
vijf en zeventig (61) personen lichamelijk letsel op.

De verkeersongevallen per gemeente
waren als volgt: gemeente Vorden
98(105); gemeente Hengelo 108(76);
gemeente Warnsveld 139(144) en ge-
meente Steenderen 50(43).
Tengevolge van verkeersongevallen
lieten twintig reeen het leven. Boven-
dien werden 6 dode reeen aangetrof-
fen.-Met behulp van de geleende ra-
dar-apparatuur van de gemeente-poli-
tie van Zutphen werden in totaal bin-
nen het gebied van de groep Vorden
22 snelheidscontroles gehouden. In
totaal werden 404 overtredingen vast-
gesteld.
Verkeerscontroles met als thema ver-
lichting, gladde banden, algeheel
technische staat enz. werden regelma-
tig gehouden. Dit leidde tot 1285
mini-processenverbaal.

Fiets-bromfiets
diefstallen

In 1984 is 72 maal aangifte gedaan van
diefstal van een fiets of bromfiets.
Hiervan waren er 67 fietsen en 5
bromfietsen. In 1983 waren er 70 aan-
giften (resp. 65 en 5). Verdeeld over de
gemeenten was dit als volgt: Vorden
13 fietsen en l bromfiets; Warnsveld
28 en 2; Hengelo 20 en 2; Steenderen
6 fietsen.

Fietsgraveeraktie
groot succes

In april 1984 werd in het kader van de
Voorkoming Misdrijven een fietsgra-
veeraktie 'Merk je fiets' gehouden. De
aktie was succesvol, want velen heb-
ben hun fiets aangeboden om daarin
de postcode en het huisnummer te la-
ten graveren.

Verdeeld per gemeente kreeg men het
volgende resultaat: Vorden 3614 ge-
graveerde fietsen; Warnsveld 3680;
Hengelo 2624; Steenderen 1488.
De werkzaamheden werden verricht
door politie-ambtenaren. Zij werden
geassisteerd door vrijwilligers.
Per gemeente is een politieambtenaar
aangewezen die als deeltaak heeft:
preventie. Door zijn of haar zorg
wordt informatiematerial verstrekt.
Op alle bureaus is een ruime voorraad
aanwezig. Het afgelopen jaar zijn er
per gemeente vier borden verstrekt
'auto op slot' 'buit eruit' om te plaat-
sen bij sporthal, ziekenhuis, zwembad
of grote parkeerplaatsen.

Dienstfietsen
De Rijkspolitie groep Vorden verreed
in 1984 249.585 km. Naast een licht
motorvoertuig en een bromfiets heeft
de politie nu ook de beschikking over
tien dienstfietsen gekregen.

Veel mutaties
Op elk bureau afzonderlijk wordt een
rapportenboek bijgehouden, waarin
dagelijks alle bijzonderheden worden
gemuteerd. Het aantal mutaties be-
droeg het afgelopen jaar per gemeen-
te: Vorden 1624(1514); Warnsveld
1126(1117); Hengelo 1265(767);
Steenderen 470(541).
Een aanzienlijke stijging derhalve.
In 1984 werden er binnen de groep
Vorden 397(296) stuks processen-ver-
baal opgemaakt. Voor misdrijven was
dit 611 stuks(619).
In het verslagjaar kwamen 47 alarm-
meldingen binnen welke achteraf loos
bleken te zijn. Veelal was de oorzaak,

Exposities Riek Schagen
Gestimuleerd door de vele bezoekers gedurende de Paasdagen heeft
Riek Schagen besloten de komende tijd haar studio aan de Ènkweg 17a
een aantal malen vooi het publiek open te stellen.
Dit zijn zijn op zaterdag 27 april, zondag 28 april, maandag 29 april, dins-
dag 30 april, donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei, zondag
19 mei, zaterdag 25 mei, zondag 26 mei en maandag 27 mei. De ope-
ningstijden zijn van 12.00-17.00 uur. In de maanden juli en augustus is de
studio van Riek Schagen alle zaterdagen en zondagen op hetzelfde tijd-
stip (12.00-17.00 uur) geopend.

een technische storing, verkeerd han-
delen door de gebruiker of een te
scherpe afstelling van de apparatuur.
De objecten waren veelal banken, su-
permarkten en afgelegen woningen.
De brandweer van Steenderen rukte
in 1984 slechts eenmaal uit voor
brand. In Hengelo elf maal en een-
maal voor assistentie elders.
In Warnsveld kwam de brandweer
driemaal in aktie. In Vorden werd een-
maal uitgerukt voor hulpverlening en
zeventien maal voor branden, waar-
onder zeven schoorsteenbranden.

Automatisch
doorkoppelsysteem

Op 14 februari 1984 werd het A.T.D.-
systeem in werking gesteld in het di-
strict Apeldoorn. Thans is alleen het
groepsbureau te Vorden hierop aan-
gesloten, doch de posten Hengelo,
Steenderen en Warnsveld zullen in
1985 vermoedelijk ook hierop worden
aangesloten.

De regeling werkt naar tevredenheid.
Door het inschakelen van de A.T.D.
tijdens de avond- en nachturen wordt
automatisch een doorkoppeling tot
stand gebracht met de meldkamer te
Apeldoorn.
De groep Vorden heeft ook in 1984
manschappen uitgeleend op detache-
ringsbasis (912 mandagen). Assisten-
tie werd dan verleend bij bewaking
luchthavens, consulaten, oefendagen
ME, meldkamer Apeldoorn. Ook zijn
in dit cijfer verwerkt de vele manda-
gen die zijn besteed aan cursussen mi-
lieu, sociale fraude, recherche, kader-
opleiding.

Provinciale leden-
vergadering Jong Gelre
De jaarlijkse provinciale ledenverga-
dering alsmede de provinciale kultu-
rele wedstrijd wordt zaterdag 20 april
gehouden in het Dorpshuis te Kerk-
Avezaath. Na afloop is er een feesta-
vond met het orkest National Four.

De afdeling Vorden vertrekt zaterdag
gezamenlik om 12.00 uur vanaf het
Dorpscentrum.

C.D.A.
Deze week vergaderde het C.D.A. in
het Dorpscentrum. De voorzitter dhr.
Bogchelman gaf een overzicht van de
belangrijkste brochures, welke de
laatste tijd zijn verschenen.
Hij feliciteerde de heer Voerman, die
lid van de Provinciale Staten is gewor-
den. Hij mag nog raadslid blijven tot
na de verkiezing in 1986. Voor de ko-
mende maanden zal mevr. Aartsen tij-
delijk de functie van voorzitter van de
C.D.A. fractie waarnemen.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende bestuursleden de heren
Schoolderman en Tolkamp bij ac-
clamtie herkozen. De penningmees-
ter kon melding maken van een voor-
delig saldo over 1984.
In het gesprek met de fractie kwamen
o.a. aan de orde: de kapverordening;
de muziekschool; subsidieregeling
verenigingen. Over de herindeling
van Warnsveld is nog niets bekend.
10 juni a.s. komt de minister van
W.V.C, de heer Brinkman naar Vor-
den. In een openbare vergadering zal
hij in het Dorpscentrum naast het on-
derwerp van Verzorgingsstaat naar
Verzorgingsmaatschappij spreken
over de actuele politiek.

Veel belangstelling
folkloristische avond
'Knupduukskes'
De folkloristische avond die de Vor-
dense boerendansgroep 'De Knup-
duukskes' zaterdagavond in de grote
zaal van het Dorpscentrum organi-
seerde is een succes geworden. Voor-
zitter W. Zweverink kon tijdens zijn
openingswoorden een "volle zaal"
welkom heten.
'De Knupduukskes' hadden voor de-
ze avond een aantal dansgroepen uit-
genodigd om hun kunnen te tonen.
Dat was onder meer 'De Vier Win-
den' uit Vragender. Deze gro^^racht
onder andere De Seringenwa^^Bloe-
menmandje e.d.
l Jit Hippolytushoef was de dansgroep
'De Wieringerdansers' aanwezig met
o.m. een mazurka, een Zweedse Pol-
ka, klompenpolka. ê^
Deze Noordhollandse groep^as dit
gehele weekend bij de Knupduukskes
te gast. Zondagmiddag werd een be-
zoek gebracht aan Erve Kots in Lievel-
de.
De uit Steenderen afkomstige dans-
groep 'De lesselschotsers' brachten
behalve een oogstdans, een mazurka,
de Mölle e.d.
De Drentse groep 'De Borkeldansers'
uit Westerbork brachten o.m. een
spaanse wals, de Garmsmieterswals
en een polka.
De Vordense dansgroep 'De Knup-

Directeur gemeentewerken verlaat Vorden
De directeur gemeentewerken, de heer Ir. J.W. Hendriks, is met in-
gang van l juli a.s. benoemd als stafmedewerker bij de afdeling volks-
huisvesting van de gemeente Den Haaag. /ijn verblijf in Vorden is
van korte duur geweest n.l. twee jaar. Zyn benoeming in Den Haag is
wel een felicitatie waard daar het een behoorlijke positieverbetering
betreft.

duukskes' begonnen hun optreden
met een dans Paula. Verder onder
meer kjapdans, Almelose Kermis en
de Boerinnekes. Alle groepen, gesto-
ken in de originele klederdrachten tra-
den deze avond tweemaal op. Tante
Zus Klumper kondigde op haar eigen
specifieke wijze de groepen aan. Na
afloop bleef het gezelschap nog een
poos gezellig in de foyer van het
Dorpscentrum bijeen.

Weekblad Contact
graag en goed

gelezen

P.K.V. nieuws
Op de jaarvergadering die gehouden
werd in zaal 'De Herberg' maakte de
voorzitter H. Berenpas bekend dat de
jongdierendag gehouden wordt op
vrijdag 23 augustus in de landbouw-
school aan de Nieuwstad. De volgen-
de keurmeesters zullen keuren: voor
hoenders Dhr. Schurink en voor ko-
nijnen de heren van Duren en Juriëns.
Ook de clubtentoonstelling is reeds
bekend, deze wordt gehouden in zaal
'De Herberg' op 27, 29 en 29 septem-
ber. Voor deze tentoonstelling keuren
de grote hoenders de heer Blauw en
de dwerghoenders de heer Krabshuis,
de konijnen worden gekeurd door de
heren Pluimers, Stoelhorst en Derk-
sen. Tevens werden de winnaars van
de wisselbekers bekend gemaakt.
Dwerghoenders: J. Rouwenhorst;
Dwerghoenders: mej. G. Sanders;
Konijnen grote rassen: H.W. Sloëtjes;
middenrassen: G. Lenselink; kleine
en dwerg: J.G. Derksen.
Duiven: mej. G. Sanders; cavia's: mej.
G. Sanders.
Jeugd: hoenders: de beste Henry
Rietman en het beste konijn was van
André Hietbrink.

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dan-
sen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscen-
trum maandagavond repetitie drum-
band; donderdagavond repetitie mu-
ziekver.; woensdagavond repetitie
majorette en minirette.

18 april Bejaardenkring Dorpscentr.
18 april HVG Vorden dorp ringverg.
19 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
19 april Jong Gelre tafeltenniswedstr.

Dorpscentrum
20 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
20 april Jong Gelre prov. ledenverg.

cult. wedstr., feestavond
Kerk Avezaath

21 april Koffie-concert
St. Antioniuskerk

24 april Ned. Bond v. PI.
24 april HVG Vorden Dorp
27 april Jong Gelre, toneelopvoering

voor Oranjever. Dorpscentr.
28 april Jong Gelre, Geldersch

Playback wedstrijd, zaal
Bouwsema te Lochcm

2 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
7 mei HVG Vorden Dorp

prov. ontmoeting
7 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
v Marktplein

15 mei Ned. Bond v. PI.
19 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
22 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

23 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
23 mei NCVB 25-jarig bestaan
29 mei HVG Vorden Dorp

't is Oranje,
't blijft Oranje

De Oranjevereniging heeft voor de viering van het Koninginnefeest en het bevrijdings-
feest beslag weten te leggen op een mooie versiering voor de oprijlaan. Vooral bij avond
zal deze laan dan een bijzonder mooi aanzicht hebben. Bij de ingang van de oprijlaan
aan de Horsterkamp zal een grote boog geplaatst worden. Hoewel er nog wel een en an-
der aan gespijkerd moet worden hoopt men 't geheel toch tijdig klaar te hebben. Ook
zal de grote tribune van een verlichting worden voorzien, zodat men 's avonds op 5 mei
ook zittend (vaak van belang voor de wat ouderen) van het prachtige vuurwerk kan ge-
nieten.
Begrijpelijk dat de organisatie van een en ander wel een paar lieve duiten kost. Wilt u
wat dat betreft ook een paar duiten in 't zakje doen, geeft u dan op als lid van de Oranje-
vereniging (als u dat tenminste nog niet bent), 't Kost maar een tientje per jaar. Een te-
lefoontje naar no. 1404 (L.G. Weevers) of 1342 (H.G. Wullink) is voldoende. Bij voor-
baat onze dank. U kunt onderstaande bon ook ingevuld inleveren bij bovengenoemde
personen.

Naam:

Adres:

Handtekening:

P.S. Wie heeft na 5 mei een opslagruimte voor onze gebruikte spulletjes. Voorheen hadden
we een ruimte op de zolder hij de boerderij gemeentehuis, doch dit kan niet meer. Mis-
schien heeft iemand een lege schuur, kippenhok of een /o l de mi i m te van ca. 5 x 10 meter of
iets dergelijks dan zijn wy erg bhj. Als u iets weet of zelf ruimte hebt bel dan even 1404 (L.G.
Weevers) dan is dit ook weer opgelost



NAAMt

Wapen- en Sporthondel

Martens
ilteds JoeltrtffenJI

Zutphenseweg Vorden

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
r interieuradviseur
fit ft

ieterse
Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

NIEUW: Zeilplankverze-
kering via uw Rabobank, lage
premie vanaf f 50,-, in geheel
Europa verzekerd en een pri-
maschaderegeling. Kom en in:

formeer vrijblijvend.

Een

Meuslie bol
lekker, al eens geproefd.
Wij bakken het voor U

Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

spaar

- Vandaag storten, morgen al tot 6,5% rente
- Renteberekening tot opnamedatum.
- Vrije opname tot f 3.000,- per kwartaal.
- Na opzegging van 3 tot 6 maanden volledig

vrije opname.
Vraag om meer informatie.

Rabobank O
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond
Telefoon 05752-1888

Deze week bij

uit Spakenburg

Bakf! let 500 gram

Kabeljauwfilet 5oogram
Bakharing 1,25 per stuk. 5 voor
Hollandse nieuwe
1,75 per stuk. 3 voor 5,-. 8 voor

5,
6,
5,

Extra reclame:

Gestoomde makreeltjes
Spekbokking
Zure haring emmertje 9
En verder vele soorten warme gebakken vis.

1,-

1,-

4,50

ieuw
dit seizoen zijn met
lak verwerkte
materialen.
Hier een glanzend,
soepel jack.
In diverse kleuren,
o.a. rose, verkrijg-
baar 139-
Gebloemde rok
89-

mode
bun;, galleestraat 3 - vorden

r

Prachtige >,
Violen

W"
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

KONTAKTLENZEN
AANPASSEN
Graag informeren

wi/ U over de

verschillende

mogelijkheden.06 juwalr
stemennk

WJtlOf 1 kg 1 ste soort

Slabonen
Lombarts 2kg

Jatta s 15 stuks

2,98
2,95
2,25
5,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

V U

Dit zijn 6 sterke punten
van deze bijzondere broodsoort
• puur natuur en • lekker lang mals met

toch niet te 'zwaar' behoud van het broodaroma

• gebakken zonder
enige toevoeging
van vetten

• snijdt gemakkelijk

bijzonder smakelijk en
gezond
ook de kinderen vinden
het lekker brood

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Goed nieuws
voor Vorden en omgeving

Vanaf 1 mei 1985 vestigt zich Hissink, Radio — T.V. aan de
Burg. Galleestraat 23, om al uw problemen met TV, video,
stereo, witgoed etc. vakkundig en snel op te lossen.
Tevens zijn wij sterk gespecialiseerd in verkoop en service
van gebruikte kleuren tv's.
Verdere aanbiedingen volgen spoedig in dit blad.
Voor voorlopige serviceproblemen kunt u ons tot 1 mei
bereiken onder nr. 05440-3859.

Hissink Radio -TV
Reeds gevestigd te Groenlo, nu vanaf 1 mei ook in Vorden.

discotheek „De Jaeger" |_|VE IN RUURLO

NIEUW VERBOUWD NU 3 BARS

20 APRIL:

STEELHAED
COUNTRY EN WESTERN

20 APRIL:

THE GREATZ
INTERNATIONAAL ALLROUND DJ.

FRANKY CARRICAN

ZATERDAGS! LIVE

Zomerhuisje max. 6 pers. te
huur. (Bardel - W. Duitsland).
Vlakbij Bentheim.
Inlichtingen: 05752-1464.

Stoer en sterk van

COLLY
Het betere voeten-
werk in de beste
klasse! Goed
voor jaren.

In de maten
36 t/m 47.

4121

Verkrijgbaar bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Jonge Bols
Whisky Glen Talloch

Nieuw van het vat:
Pyrénées Orientales rode wijn nter...
Vin de table biancsec 1 nter
Vin de table blanc demi-sec 1 liter

Winzer Sonnenthal nter
Eerst proeven, dan kopen!

Vinotheek Smit
Burgem. Galleestraat 12, Vorden. Tel. 1391.

4,80
4,80
4,80
4,80


