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Versierde straten tijdens
oranjefeest en bevrijdingsfeest
Om aan de kroning van prinses Beatrix tot Koningin op 30 april en
het bevrijdingsfeest op 5 mei een extra feestelijk karakter te geven,
heeft het bestuur van de Oranjevereniging te Vorden gemeend, de
Vordense winkeliersvereniging te moeten vragen de organisatie en
financiering op zich te willen nemen voor het versieren van de
Dorpsstraat (vanaf Klumper); de Zutphenseweg (tot Zeeburg); de
Burgemeester Galleestraat tot Molenweg-Jebbink en de
Nieuwstad tot de Beatrixlaan.
De winkeliersvereniging is van mening dat deze versiering niet
alleen een taak voor haar is, maar ook voor de tussen wonende
partikulieren.
Daarom is besloten voor alle bewoners en/of winkeliers op maan-
dagavond 3 maart een vergadering te beleggen in zaal "de Her-
berg", om over deze plannen van gedachte te wisselen.

per trein a.s. zaterdag
vorden-zutphen voor de protestbijeenkomst In
De Hanzehof, vertrek 8.50 uur, terug 13.O3 uur.

De penningmeester betaalt uw retourtje (in de trein). Het Vordens FNV-
bestuur.

Vordense f raktievoorzitters
hebben geen bezwaar tegen
kastelenrit op zondagmorgen
Tijdens de donderdagavond gehouden openbare vergadering van de
raadskommissie voor Algemeen Bestuur hebben de fraktievoorzitters
(met uitzondering van de heer G.J. Bannink - eenmansfraktie -) in de ge-
meenteraad van Vorden laten weten geen bezwaar te hebben tegen het feit
dat de aanspanning "In de Reep'n" op zondagochtend een kastelenrit
organiseert. Wel werd er met name door de heer J.F. Geerken (CDA) bij
verklaard dat deze stoet van koetsjes geen last mag bezorgen aan kerkgan-
gers, onderweg naar - of terugkomend van de kerkdienst.

Aanleiding tot deze uitspraak was een
gespreksnotitie van B&W, waarin staat
dat genoemde vereniging "In de
Reep'n" in het kader van de toepassing
van de zondagswet geen toestemming
krijgt een kastelenrit te organiseren voor
13.00 uur. Burgemeester Vunderink
toonde zich met name geïnteresseerd in
de opvatting van het CDA.

De heer J. Bosch (PvdA) merkte op dat
de meerderheid van de bevolking echt

geen aanstoot zal geven aan een derge-
lijke rit in de morgenuren.
De heer G.J. Bannink was van mening
dat het gehele verenigingsleven in feite
op zondagmorgen moet worden stil-
gelegd. "In deze tijd van doordraven is
dit in het belang van de mens zelf",
aldus de heer bannink. De heer Bosch
kreeg desgevraagd te horen dat de be-
slissing die ten aanzien van "In de
Reep'n" is genomen niet onherroepelijk
is.

Betere kommunikatie
gewenst bij f unktioneren
van het gewest
De kommissie Algemeen Bestuur heeft
zich donderdagavond ruim anderhalf
uur bezig gehouden met het onderwerp
"Het funktioneren van het gewest".
Kort samengevat komt het hier op neer
dat een betere kommunikatie tussen bij-

voorbeeld afgevaardigden in de gewest-
raad met de achterban wenselijk is.
Ook vinden de fraktievoorzitters te Vor-
den dat verschillende zaken (vooral
zaken op financieel gebied) eerst in de
gemeenteraad dienen te worden bespro-
ken, alvorens de afgevaardigden naar de
vergadering van de gewestraad gaan.
Uitgezonderd de heer J.F. Geerken
(CDA) en B. van tilburg (PvdA), die
deze vergadering bijwoonde in zijn

funktie van lid van de gewestraad,
vonden de overigen drie fraktievoorzit-
ters de fraktievorming in de gewestraad
een bezwaarlijke zaak.
Met betrekking tot de woningbouw
merkte burgemeester Vunderink op, dat
het gewest geen zelfstandig beleid kan
voeren. "De gemeenteraad is de hoogste
baas", aldus de heer Vunderink.

Dhr. T. Mennink sprak
voor Vrouwenklub Medler
over Israël
In het klubhuis van de touwtrekkers op
het Medler hield de Vrouwenklub Med-
ler een goed bezochte ontwikkelings-
avond. Voorzitster mevr. Fokkink-
Wensink kon een groot aantal dames
verwelkomen, speciaal de heer T. Men-
nink uit de Wildenborch. Deze nam de
dames vervolgens mee op reis naar Is-
raël; hij vertelde op boeiende wijze over
dit land dat hij had bezocht. Via
prachtige films en kleurendia's zag men
beelden van veel bekende plaatsen uit de
Bijbel als Jerusalem, Bethlehem en
andere. Na afloop dankte de voorzitster
de heer Mennink voor deze bijzondere
geslaagde avond en bood hem een
attentie aan.
De volgende bijeenkomst van de Vrou-
wenklub Medler zal worden gehouden
op maandag 3 maart. Deze avond zal
door enkele leden zelf worden verzorgd.
Het jaarlijkse reisje van de klub is nu
vastgesteld op dinsdag 20 mei; deze trip
gaat naar Drenthe.

Rijwieltoerklub
'' De ach Aks telenrij ders''
opgericht
Op initiatief van de heer H. J. Pardij s is
er dezer dagen in Vorden een toerklub
opgericht. Voor de oprichtingsvergade-
ring bestond |fe goede belangstelling.
In totaal gavemnch 22 personen als lid
op. De Vordense Rijwieltoerklub
(VRTC) kreeg als naam mee: "De acht
kastelenrijders".
Het voorlopige bestuur zal onder voor-
zitterschap staan van de heer H.J.
Pardijs; sekretaris is B. Menkveld, Hen-
gelo; penningmeester is A. Eskes,
Vorden; leden: W. Bargeman en W.
Zuurveld. Het ligt in de bedoeling dat er
met ingang van april elke maandag-
avond getraind zal worden.
Vanaf 20 mei t/m 23 mei zal er een
Avondvierdaagse per fiets worden geor-
ganiseerd. Aan deze vierdaagse kan
iedereen meedoen. De afstanden zullen
resp. 20 en 30 kilometer per avond be-
dragen. (De Avondfietsvierdaagse van
Jong Gelre vindt dit jaar plaats van 12
t/m 15 augustus.)
"De acht kastelenrijders" die voorne-
mens zijn zich aan te sluiten bij de Ne-
derlandse Rijwiel- en Toerunie beleggen
op 25 maart een ledenvergadering in het
dorpscentrum.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Bijstelling Pas 65-gerechtigheid;
2. Aangifte Hondenbelasting 1980;

ad.l. Bijstelling Pas-65
M.i.v. l februari 1980 zijn de onder-
staande ruimere afgifte mogelijkheden
voor de Pas-65 ingevoerd:
— Twee duurzaam samenwonenden,
waarvan de ene persoon tenminste 65
jaar en de andere tenminste 60 jaar is,
kunnen voor een Pas-65 in aanmerking
komen. Twee samenwonenden worden
aldus met een echtpaar gelijkgesteld, in-
dien zij reeds gedurende l jaar duur-
zaam samenwonen.

— Aan een (gewezen) Nederlander, wo-
nende in het buitenland, kan desge-
vraagd een Pas-65 worden afgegeven,
indien de Gemeente van afgifte de per-
soonsgegevens van de aanvrager veri-
fieert met de Nederlandse gemeente
waar de aanvrager laatstelijk was inge-
schreven. De aanvrager van de Pas-65
moet daarbij persoonlijk bij de afdeling
Bevolking van de gemeente van afgifte

de onderstaande gegevens overleggen:
Naam en voornamen; de datum, het
jaar en de plaats van geboorte; de Ne-
derlandse gemeente waar hij op de dag
van afgifte van de Pas-65 verblijft,
alsmede zijn adres aldaar op die dag;
paspoortnummer en land van afgifte; de
gemeente, waar hij in het buitenland
woonachtig is en zijn adres aldaar.
Nederlanders die nimmer in een ge-
meentelijk persoonsregister opgenomen
zijn geweest, moeten zich laten inschrij-
ven bij de afdeling Bevolking van de ge-
meente 's-Gravenhage, waarna aldaar
de Pas-65 kan worden afgegeven.

ad.2. Aangifte Honden-
belasting 1980
Enkele weken geleden is aan ieder huis-
adres een aangiftebiljet voor de honden-
belasting toegezonden. Ingevolge artikel
6 van de Hondenbelastingverordening is
een ieder, aan wie het aangiftebiljet is
toegezonden, verplicht de daarin gestel-
de vragen duidelijk en naar waarheid te
beantwoorden, de aangifte met zijn
handtekening te bekrachtigen en het bil-

jet binnen 14 dagen na de datum van
toezending ter gemeentesekretarie in te
leveren. Niet of niet behoorlijke vervul-
ling van formaliteiten of het verstrekken
van onjuiste inlichtingen kan worden
gestraft met een geldboete van ten hoog-
ste twee honderd vijf tig gulden. Worden
geen honden gehouden, dan dient u het
biljet met "GEEN" in te vullen en terug
te zenden naar de gemeentesekretarie.

Als houder van een hond wordt aange-
merkt degene, die onder welke titel ook,
een hond bezit, ter verzorging of onder
toezicht heeft. De houder van een hond
is belastingplichtig met dien verstande,
dat het hoofd van een gezin mede belas-
ting-plichtig is voor honden gehouden
door een lid van zijn gezin of door bij
hem inwonend personeel. Daarnaast is
een ieder, die in de loop van het jaar
houder wordt van een hond of een gro-
ter aantal honden, verplicht hiervan bin-
nen 14 dagen aangifte te doen ter ge-
meentesekretarie.
Ten overvloede maken wij u er op
attent, dat de antwoordkaart reeds is
voor gefrankeerd, er behoeft dus geen
postzegel te worden geplakt.

FNV manifestatie
te Zutphen
Aanstaande zaterdag houdt de FNV een
demonstratie in de vorm van een op-
tocht. Deze optocht, die begint bij het
station, zal door Zutphen trekken en
heeft als einddoel de Hanzehof.
De FNV-leden te Vorden (ca. 550)
zullen per trein of op eigen gelegenheid
optrekken naar Zutphen (zie advertentie
elders in dit blad).

Jeugddienst in Herv. Kerk
Zondag 2 maart a.s. wordt weer een
Jeugddienst gehouden in de Hervormde
dorpskerk. In deze Jeugddienst (waar
uiteraard iedereen zeer welkom is!)
hoopt voor te gaan ds. Giethoorn uit
Arnhem; hij is provinciaal jeugdwerk
adviseur. Ook de Jeugdkerk is van plan
om samen deze dienst in de kerk mee te
maken.
Na de dienst is er gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken en na te praten
in "de Voorde".

Ook een avonddienst
Er zal, zo is de bedoeling, a.s. zondag-
avond 2 maart ook een avonddienst ge-
houden worden in de Hervormde dorps-
kerk.
Voorganger is ds. Veenendaal.

Wereld-gebedsdag
De Wereldgebedsdag wordt dit jl
houden op vrijdag 7 maart. In onze ge-
meente zal een Gebedsbijeenkomst
gehouden worden in de Christus Koning
kerk aan het Jebbink te Vorden. Tegen
een kleine onkosten-vergoeding i
drukte liturgie bij de ingang
noemde kerk verkrijgbaar.
Eenieder is er welkom.

Joegoslavisch handwerk
Gemeenteleden uit Vorden hebben enige
tijd geleden enige kleine handwerkjes
meegebracht uit de gemeente van ds.
Lajos Poth, Subotica in Joegoslavië.
Leden van een Vrouwengroep daar heb-
ben deze "Handarbeiten" gemaakt en
meegegeven om ze hier te verkopen en
het geld te bestemmen voor de zending.
Zij mogen dat namelijk in hun land niet
direkt doen. Het plan is nu om op de ge-
plande zendings-avond op donderdag
13 maart in "de Voorde" deze hand-
werkjes te verkopen.

Stichting werkgroep
"Vrouw, Kerk & 2/3 Wereld
De landelijke werkgroep Kairos en
V.K.W. (Vrouw, Kerk en tweederde
Wereld) hebben enig materiaal gestuurd
waarin gevraagd wordt om in de kerk-
dienst op zondag 23 maart aandacht te
willen besteden aan Zuid-Afrika. De
verschillende leidsters van Vrouwen-
verenigingen in onze gemeente hebben
ook enkele gegevens ontvangen over de
z.g. promesse-aktie (promesse = belof-
te, toezegging).
De belofte: "Ik koop geen vruchten van
apartheid meer!"
"De werkgroep V.K.W. hoopt door
middel van deze promesse-aktie duizen-
den handtekeningen te verzamelen van
vrouwen in Nederland, die weigeren nog
langer bouwstenen te leveren voor de
muur van apartheid. Aan zwarten en
kleurlingen worden nog altijd rechten
ontzegd waarop ieder mens aanspraak
kan maken en zoals vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens door de Uno."
Er wordt overleg gepleegd hoe we in de
dienst op zondag 23 maart aan het ver-
zoek van de werkgroep V. K. W.
inhoud en gestalte kunnen geven.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Aanwinsten bibliotheek
Een keuze uit de aanwinsten van de
bibliotheek:
Romans volwassenen: M. Azuela, Het
Ravijn; I.S. Cooper, De beslissing; A.
Lourens-Koop, Was de kat getuige?; P.
Terlouw, Mensen in een kleine wereld.
Volwassenen studieboeken: W. Tro-
bisch, Ik ben zestien; F. Rogers, Geiten;
H.G. Hesselink, De Nederlandse sta-
tions in oude ansichten; dl. 2; M. Vasa-
lis, Vergezichten en gezichten.
Jeugdboeken: M. Keser, Prinsesje Sabi-
ne heeft de vertelziekte; H. Fritzsche,
Katten; D. Kes e.a., Kinderzang en kin-
derspel; H.C. Ebbinge, De kleuter-
encyclopedie.

Geboren: geen;
Ondertrouwd: geen;
Gehuwd: geen;
Overleden: G. Lindenschot, oud 87
jaar.

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
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-
264455.

AGENDA DORPSCENTRUM
29- 3-80: Vordens Toneel
17- 4-80: Toneelavond Bejaardenkring
26- 4-80: Nuts Operette Ver. Warnsveld
30- 4-80: Kindervoorstelling
3- 5-80: Popkonsert

21- 6-80: uitv. Nuts Blokfluit en Melo-
dicaklub

1-11-80: Jong Gelre Toneelavond
6-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
7-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
8-11-80: Jong Gelre Toneelavond

15-11-80: Nat. Jeugd Orkest/ree.
Sursum Corda

6-11-81: Jong Gelre Toneelavond
7-11-80: Jong Gelre Toneelavond

DIVERSEN
4 maart: Soos
6 maart: Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
18 maart: Soos
18 maart: Bijeenkomst NCVB in

Dorpscentrum
19 maart: Gezamenlijke vergadering

ABTB, GMvL en CBTB
20 maart: Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
25 maart: Bijeenkomst K.P.O.
29 maart: Uitvoering Vordens Toneel

in Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avondvierdaagse van de
wieier- en t oer ploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 2 maart, 10.00 uur ds. R. Giet-
hoorn (Arnhem), Jeugddienst;
19.00 uur, ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 2 maart, 10.00 uur, ds. Zijlstra;
19.00 uur, ds. J. van Breevoort (Gees-
teren/Gelselaar).

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
Van vrijdag 29 febr. 18.00 uur tot zon-
dag 2 maart 23.00 uur, dr. Vaneker.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur, dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdiens
ook dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag l maart en zondag 2 maart,
W. Rossel, Doetinchem, tel. 08340-
23120 en E. de Vries-Reilingh, Neede,
tel. 05450-1268.
Spoedgevallen zaterdag en zondag:
11.30-12.00 uur

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, bellen tussen 8.00-
9.00 uur, tel. 1422.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875, graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, 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, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

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 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.



Calvé

RUNDER-

BORSTLAPJES
heel kilo

RUNDER- 500.9la™
LEVER 198

ARGARINE BOTERMALSE RIBLAPPEN
heel kilo

UIT EIGEN KEUKEN!

ROOKWORST
per stuk

VARKENSFILET
500 gram

Maandag 3 maart 1980

SPEKLAPPEN
Dinsdag 4 maart 1980

SCHOUDERKARBONADE
Woensdag 5 maart 1980

VARKENSLAPPEN

ZEEPPOEDERVOORDEEL

BASTOGNE PAIN DE PROVENCE
100 gramKOEKEN BAUERN

CERVELAAT-
WORST
100 gram

•K alle informatie in deze winkel SLAGERS-
LEVERWORST
500 gram

MAGERE

YOGHURTJOLLY
MANNEQUIN-
KWARKOOSVICEE GREENLAND

PIKADOR
125 gramGrote fles 600 cc.

Geen 298 of 279 maar nuREKLAMES GELDIG VAN
28/2 T/M 5/3-1980

Crox
halvarine
kuip 500 g
geen 85
of 79
maar nu

Herschi
Pubdrink
fles 1 liter
van 79 voor

1591

NIEUW!
Van Melle zoutjes
4 smaken, van 149 voor 125
ROOMBOTER
Kokoskransen
pak van 149 voor 115
Smith wokkels
naturel en paprika
van 175 voor 139
Pindarotsjes
melk of puur
Pak 175 gram 139
ROOMBOTER
Amandelstukwerk
van 195 voor 159

1114
Betuwe halviture
aardbeien, kersen, abrikozen
pot van 219 voor 189
HONIG
Juliennesoep
pak van 111 voor 95
BURG
Limonadesiroop
fles 0,6 liter 98
Notenwijn
fles van 460 voor 395
CALVE
Tomaten ketchup
grote fles 0,425 liter 175

O.B. TAMPONS
Normaal pak 20 st.
Geen 395 of 295 O7K
maar nu

O.B. TAMPONS
Speciaal pak 20 st.
geen 430 of 315
maar nu 279

Star pizza
Napolitana of instant
van 229 voor 185
GROCKO
Spinazie
pak 450 gram nu 49
EEN KWALITEITSWIJN!
Niersteiner Bomtal
nu per fles 475
TEN DOESCHATE
Witte peper
bus 50 gram nu 89
Grof volkorenbrood
800 gram, gratis gesneden 165

30JAFFA'S ,4 k i ,o
15 GROTE JAFFA'S
10 JAFFA GRAPE FRUITS
10 RED JAFFA GRAPE FRUITS
10 TEMPLES
(dit is een kruising tussen een sinaasappel
en een mandarijn)

495

45O
BOS FRESIA'S + GROEN
BOS TROSANJERS + GROEN

Bloemenspuit
0,5 liter
van 275 voor 189

R.V.S.

FONDUESTEL
met 6 vorken
van 1995 | CQC
voor | U«f U

ERDAL

TOIIETAIR
luchtverfrisser

3 geuren
van 2,09 voor

169

BOLS LIKEUREN
6 smaken
fles 0,75 l. 4 4 "l r
van 1595 l £| / l)
voor

PETER HADDOCK

KLEURBOEK
160 pagina's
van 198 voor 119

SONNEMA

BEERENBURG
1 literfles nu 1450 Nu per fles

sssssssssssssssssssss^^

BOLS
JONGE JENEVER
1 literfles
van 1650
voor 1450
CAHURS 1978
een volrode wijn
op kamertemperatuur
serveren. COC



Op 25 februari 1980 werd onze
dochter geboren.
We noemen haar:

CRISTEL

Rudy en Gonny
Cornegoor

Brinkerhof 52, Vorden

Voor de vele blijken van deel-
neming, welke wij mochten
ontvangen na het heengaan
van onze geliefde vader,
grootvader en broer

JAN BEREND
BOERSBROEK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, kleinkinde-
ren en broer

Vorden, februari 1980
Veldwijkerweg l

CESLOTEN
a.s. vrijdag vanaf 11.30 uur.

Te koop: g.o.h. brommer
merk Sparta. Tel. 05752-1521

•̂ ^^^ •̂••̂ ^ •̂••̂ K^

Racefiets
neem dan een FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: 4 volbloed vaarskal-
veren, vader Caroliens
Gustaaf en Rebb. Rob.
B.H. Tiessink, Deldensebroek
weg 5, Vorden, tel. 1876

Te koop: puike oude stal-
mest. M.H. Helmink, Rond-
weg 4, Vorden

Met spoed gevraagd: ruimte
voor antieke auto (1937) gara-
ge, schuur of leegstaand kip-
penhok in Vorden of omge-
ving. Telefoon 05752-2987

Uw adres voor

K.L.M.
werkkleding

Van Lochem mode

Vermist: hond, korth. Duitse
Staander, oornummer 1190.
G. Hakvoort, Brinkerhof 105

Wie peer t of wijf zoekt zonder
gebreken,
Die mag het werk wel laten
steken,
En denken dat hij bed en stal,
Voor altijd ledig houden zal.

Op zoek naar zindelijke mest?
Nee . . . de onze stinkt
merakels best.
Maar uw gewas staat er straks
weer glanzend bij.
Vergeten is dan de stinkerij.

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Wij maken van oud
weer nieuw

- stasistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Voor al uw familiefeestjes

Drive-in show
vorden

met muziek voor jong en oud.
Voor inlichtingen en boekin-
gen telefoon 05752-2679
b.g.g. 05755-1390

Gratis aangeboden:
drijfmest.
Krijt, Delden.

Dikke

MARTIN SLOTBOOM
en
DORRY KAMPERMAN

gaan trouwen op 29 februari a.s.
in het Gemeentehuis te Vorden.

Gelegenheid te feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur bij Concordia,
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.)

Heden werd door een kortstondige ziekte uit ons mid-
den weggenomen, onze geliefde zwager en oom

ZWIER SMEENK
echtgenoot van H. J. Wuestenenk

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden:

Vorden:
Vorden:

Dronten:

Vorden:

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink
W. A. Wuestenenk-Tjoonk
J.G. Pardijs-Wuestenenk
D. Pardijs
J. Regelink-Wuestenenk
Z. Regelink
A.H. Pardijs-Wuestenenk
H.J. Pardijs
neven en nichten

Vorden, 27 februari 1980
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Heeft u iets
te herbergen?
- wij herbergen gaarne uw bruiloft, receptie,

personeelsavond etc.
- zaalakkomodatie tot ruim 250 personen.
- reeds velen reserveerden onze grote feestzaal

voor dit jaar of zelfs al voor 1981.
- wacht niet te lang met reserveren om eventuele

teleurstelling te voorkomen.
- prijzen? Die zullen u ontzettend meevallen.

Kom eens vrijblijvend langs voor informatie óf bel:
05752-2243
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„Ie Berberg''
(v.h. zaal Smit - eig. C. ten Barge)
Dorpsstraat 10a, Vorden, telefoon 05752-2243
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"IEDEREEN DOET HET!"
Dit is het exkuus van velen om te zondigen. Gods
woord zegt:
"Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen."
Durft u bij die minderheid te horen die naar Gods
Woord leeft? Dan bent u welkom op onze bijbelstudie,
woensdagavond, 7.30 uur Ruurloseweg 6

aOOOBBC

zaterdag l maart

VOOR GEHUWDEN EN

Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

SBBBBB

19 maart a.s.
houdt u die avond vanaf
20.00 uur ook vrij?

SIEMERIIMK
JUWELIER HORLOGER OPTICIEN
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Over kwaliteit gesproken . . .

gemarineerd
varkenspoulet
lekker in de bami, in de nasi
en voor saté.

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden

t Telefoon 05752-1470

Te koop: singles en diverse
verzamel-elpee's (met gratis
Disco Vorden + Veronica
sticker).
's Avonds tussen 6 en 7 uur.
W. Besselink p.a. Berendsen,
H.K. van Gelreweg 13, tele-
foon 05752-2679

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

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

Wat dacht u van een
heel klein vleugje

voorjaar?
UW
Keurslage

Vlog
Zutphenseweg, Vorden

CASSELER

RIB
100 gram

16O
HAWAI

BURGER
100 gram

RIBLAPPEN

145

KNOV/Winkeliersvereniging
3 maart 1980
soosavond

Hotel Bloemendaal, Vorden
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Zaterdag i maart

klaverjassen
aanvang 20.00 uur bij café

De Boggelaar
Telefoon 05752-1426, Warnsveld

deme sleehakkenChique en komfortabel suede
bandschoentje met stervormige
perforatie op het voorblad.
Geschikt om bij verschillende
gelegenheden te dragen.
Styled by Anita.

Mirabella 89,95

Cecilia 44,95
Heeft werkelijk alles wat

de mode van nu voorschrijft.
Een modieuze sleehak, dunne

bandjes, stippeltjesmotief
en een gewaagde kombmatie

van de kleuren paars/
cyclaam/gnjsv

Zwart lakschoentje met elegant
opengewerkt voorblad en hiel.
Zwart lakleder is goed te kombmeren
met de modetmten van de kledingmode
voor dit seizoen.
Styled by Anita

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
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Nooit ̂
meer deuren verven!
Uit oude en alle andere deuren, onverschillig hoe ze er uitzien, (bar-
sten, gaten of afgebladderde verf spelen geen rol) maken wij binnen
één dag - 's morgens gehaald, 's avonds gebracht - voor weinig
geld onderhoudsvrije PORTAS kunststof-ommantelde deuren.
Als nieuw. Ruime keus uit talrijke origin. houtdecors en uni-tinten.

GROTE DEUREN-SHOW
IN HET DORPSCENTRUM, RAADHUISSTRAAT TE VORDEN

Openingstijden: vrijdag 29 februari van 18—21 uur en zaterdag 1 maart
van 10—16 uur.

Portas-Vakbedrijf H.l.N.-Zutphen
Telefoon 05750-13033

g MISTER PORTAS'Deuren-Serv ice-Vakbedr i jven in vele plaatsen in Holland.

Welkoop biedt ruime keus... kijk maart
Vooral als het om goed gereedschap gaat, heeft Welkoop wat te bieden. Prijzen geldig van 28/2 t/m 15/3.

Doppendoos CTT (20-delig)
Voor sleutelplezier, ook op moeilijke
plaatsen. Een stevige metalen
doppendoos met de volgende inhoud:
7 doppen met Vi" aansluiting van
4 t/m 9 mm, 7 doppen met 3la" aan-
sluiting van 10 t/m 19 mm, 1 speciale
bougiedop (3/s" aansluiting),
1 ratelsleutel (3/e" aansluiting),
1 draaisleutel (V-»" aansluiting),
1 koppelstuk (3/e" naar '/i"),
1 verlengstuk 75 mm (3/e" aansluiting),
1 verlengstuk 150 mm (3/a" aansluiting).
Normale prijs 26.50
Welkoop knalprijs

Doppendoos Rahsol
(24-delig)
Doppendoos van uitstekende kwaliteit
met Gedore garantie. Inhoud: 19 dop-
pen van 10-32 mm, 3 verlengstukken,
1 ratelsleutel, 1 kniestuk.
Normale prijs 94.50
Welkoop knalprijs

Rahsol ringsleutelset (8-delig)
Chroom-vanadium
stalen sleutelset, diep
model, 8 sleutels, maten
6-22 mm. Normale prijs 51 -
Welkoop aktieprijs

Easydriver schroevedraaier^,^^
De handigste ,jgi
schroevedraaier,
voor schroefwerk op moeilijke plaatsen. Door de ronde
bolvormige greep kunt U veel kracht uitoefenen.
Set bestaat uit: Easydriver ratelbol, 1 rond verlengstuk,
2 schroefstiften (verschillende maten), 1 schroefstift
(voor kruiskop schroeven)
Normale prijs 29.75 Welkoop aktieprijs

Bison siliconenkit
koker van 320 cc
De ideale afdichtingskit
voor voegen, naden, kieren, tussen glas, hout,
keramiek, beton e.d. Blijft elastisch, gemakkelijk
verspuitbaar. Normale prijs 19.-
Welkoop aktieprijs

^ Houtenschr^ou:^r

N^oo>«eP"'S ̂ "f^

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

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583 }
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Tweede blad

woensdagmiddagknallers
aanbiedingen geldig 5 maart

Badstof
damesslippers

in lichtblauw, bruin en rood

normaal f 9,-

woensdagmiddagknaller

f s,-
alleen geldig 5 maart a.s.

19 maart a.s.
houdt u die avond vanaf 20.00 uur óók vrij?

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

woensdagmiddagknaller

PLATEN
BORSTELTJE
van 2,95 voor

1,50
RADIO/TELEVISIE SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsstraat 1, Vorden, telefoon 05752-2577

woensdagmiddagknaller

S.U. KOFFIE
ROODMERK

vacuüm of bonen

DE VOORJAARSKOLI EK1
GROEI LKE DAG

Kom vrijblijvend eens even binnen lopen en bekijk
al dat moois bij de grote maten-specialist:

700 m' koopplezie
Volop parkeergelegenheid
Maandagsmorgens geslot

Badstof dames
bikini-slip

een fantastisch en sterke badstof slip die normaal zeker 2,95 per stuk kost

Alleen woensdagmiddag 2 stuks voor

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

Vordense
winkeliers
iie woensdagmiddag open zijn

bieden u deze knallers aan.

*.

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

woensdagmiddag
knaller

•p

*
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WANDELWAGENS
vanaf f 37,-

19 maan a. s. houdt u die avond
vanaf 20.00 uur óók vrij?

&

Veiligheid voor alle* bij:

Burg. Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999.
ook op woensdagmiddag geopend

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

woensdagmiddagknaller

aankoop van een
tennisracket

aar tennissokken
GRATIS

alleen op 5 maart a.s.

Martens
\tttdi Jotltrtffeniil

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

24 pijpjes
Keiler bier

7,95
Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

woensdagmiddagknaller

Alle effen damesblouses
HALVE PRIJS

19 maart a.s. houdt u die avond vanaf 20.00 uur

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

woensdagmiddagknaller

Grinttegels
40 x 60 cm
Alleen nu per stuk van 4,95 voor

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6-8, telefoon 05752-1486



Het voorjaar komt er aan . . .
Als u denkt aan vernieuwing van uw TAPIJT
Onze kollektie is groot en goed. Met zorg geselekteerd door vak-
mensen die deze kollektie brengen onder de naam

"Home-Decord"
allen met volledige garantie. Kamerbreed gratis gelegd.

Kom vrijblijvend kijken. Wij adviseren u graag.

Wooncentrum

Ruurlo Telefoon 1438

Bromfietsverzekering.
Haaf

vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.U krijgt

hetdirekt
mee.

[625

Rabobank G3
Vooral uw verzekeringen.

0089

mcdetti
meevaller
poplin regenmantel met

aangerimpelde schouders.

98(2^^ ^*—^ McTOTl

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

woensdagmiddag geopend

WIST U . . .
dat u bij ons ook terecht kunt voor uw

HYDRAULISCHE
SLANGEN
klaar terwijl u wacht. ^

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1399

Makelaars- en assurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531

NederlandscheL__J Middenstands
Spaarbank

QOBBO

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Ook i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteedt iotltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Ledenvergadering
Oranjevereniging
"Vorden"

op 5 maart 198O om 20.00
uur In zaal 't Pantoffeitje

AGENDA:
Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Bestuursverkiezing en uitbreiding.
Wijziging statuten. (Statuten liggen ter inzage bij de
Amro Bank.)
Opnemen gewijzigde statuten in notariële akte.
Bespreking voorlopig programma d.d. 30 april en
5 mei 1980.
Rondvraag.
Sluiting.

Sekretariaat:
G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg 10
telefoon 1813

NU WEER VOLOP BINNEN!!

LINNEN
SCHOENEN
in zwart, beige en blauw

LINNEN
SANDALEN
in rood, zwart en beige

Mokkinkprijs 19,
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Dames opgelet
'/ voorjaar breekt weer aan.
Laat ook uw huid genieten van de eerste
zonnestralen.

Neem eens een
schoonheidsbehandeling

Schoonheidssalon

"BEAUTY"
Het Vaarwerk 18, Vorden,
telefoon 05752-2137

Telefonische afspraken bij voorkeur tussen 8.00 en
10.00 uur 's morgens

Voor een deskundig advies bij het
invullen van uw aangiftebiljetten
1979 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

maandag 3 maart
maandag 10 maart
maandag 17 maart
maandag 24 maart

tussen 19.00 en 21.00 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Direkteur B.H.J. de Regt

RUURLOSEWEG 21 -VORDEN -TEL. 05752-1485

„Stender kasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,50

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Te huur in Hengelo: kamer,
keuken en douche gelegenheid
telefoon 1317

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink,, ErrimeK
oord, Onderduikersweg 30c,'
N.O.P., tel. 05270-2701.
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618̂
214.
* • * .. • _ - * -^

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!'

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Losse verkoop:
Telegraaf

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

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

heeft in haar

MARKT IN VORDEN
een vakature voor de funktie van

verkoopster
IN DE AFDELING VLEES/VLEESWAREN

of iemand die hiervoor opgeleid wil worden.

Leeftijd ± 18 jaar.

Sollicitaties en inlichtingen: VS-markt, Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden
telefoon 05752-2713 t. a. v. de heer F. B. W. Bleumink

HUISHOUDPRODUKTEN
Op onze afdeling display/winkelinrichting hebben wij plaats
voor een handige technische

assistent
Deze medewerker dient een goede handvaardigheid te be-
zitten en kan na verdere opleiding als assistent van onze
chef-ontwerper worden aangesteld.
Leeftijd 22-28 jaar.

Sollicitaties te richten aan: Sorbo Produktie Mij, Nieuwstad 2, Vorden.
Eventuele inlichtingen: de heer Merkes of de heer Midolo, telefoon 05752-1773
toestel 33



//r- «**

P VMIL h
I 4 J

mm

100$**"

fi&

Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

nog
t ** giï «***

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Te huur;
MISTER STEAM de tapij-
treiniger bij uitstek die het
vuil verwijderd.
Wooncentrum Teunissen
Telefoon 1438

Nog enkele bergmeubels
die moeten er uit, zeer laag in
prijs.
Wooncentrum Teunissen
Ruurlo

de
nostalgiezaah

van de
achterhoch
tuucn Docttnchcm rn Ruurl

VcMhockKwcg 11-1)

Te koop gevraagd: zilveren
Juliana-guldens tot ƒ 7,-; rijks-
daalders tot ƒ 15,-; tientjes
en andere munten.
Telefoon 05750-21486 (na 18
uur)

vindt u volop bij

Modecentrum

Vanaf heden geen fruitver-
koop meer.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
Vorden

Voor de nieuwste
kindermode naar

Modecentrum

Ruurlo

Wij hebben al een groot gedeelte van de
voorjaarsmode in huis.

Ook de eerste modesnufjes van

Barbara Farber
o. a. jacks in diverse kwaliteiten en
prijzen, jurkjes, rokjes, overgooiers,
pantalons met daarbij kombineren-
de blouses, sweaters en T-shirts

Voor exclusieve

trouwreportages
is uw adres

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

M J %M H • volledige garantie

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

TOYOTA SPORTSWAGON . . . . . . . 1979
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deur«1977/78
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationseer 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 2 x 1979
VOLKSWAGEN Golf D 1979
FORD ESCORT 1973
PEUGEOT 304 GL 1974/1976
TALBOT 1308 GT exclusive 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

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

Ruurlo
Komt u rustig kijken en passen, onze nieuwe voorjaarskollektie hangt voor u klaar.
Een grote kollektie o.a.

mantels, mantelkostuums, blazers, coatjes, jacks, japon-
nen, pakjes, rokken, blouses enz.

Weer voldoende op voorraad:

donkerblauwe mantels, pakjes en blazers
ook in grote maten.

Reserveert u woensdagavond 19 maart voor onze

VOORJAARSSHOW
deze show begint om 8 uur in "de Keizerskroon" te Ruurlo.

Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

ZONDAG 2 MAART

SILVIO

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 28 februari 1980
41e jaargang nr. 50

Raad van Vorden: Nieuwe traiiiingstenues v.v. Vorden
'' Zo mogelijk deskundige raads-
leden in dagelijks bestuur
gewestraad"
Met zeven stemmen voor en zes tegen besloot de raad van Vorden dinsdagavond dat aan het gewest moet worden
voorgesteld de mogelijkheid open te laten om in het dagelijks bestuur van de gewestraad ook deskundige raads-
leden zitting te laten nemen. Voor stemden de heren C. Chr. Voerman, R.J. van Overbeeke, J.F. Geerken en
W.A. Kok (CDA) alsmede B. van Tilburg, A.J. Stoltenberg en A. Ploeger (PvdA). Het voorstel zou bijna niet
aangenomen zijn aangezien de heer A.J. Ploeger op het aller-allerlaatste moment zijn hand opstak, nadat zijn
fraktiegenoot Stoltenberg hem een por had gegeven!!

De gewestraad zal voorts kenbaar wor-
den gemaakt dat de raad van Vorden
(die het in grote lijnen met de notitie van
het gewest eens is) haar twijfels heeft
over de fraktievorming binnen de
gewestraad, hoewel niet zo één, twee,
drie kan worden aangegeven hoe de hui-
dige struktuur gewijzigd moet worden.
Alvorens de raad tot deze eindkonklusie
kwam vond er een uitvoerige diskussie
plaats over het funktioneren van deze
gewestraad en wat de taak van de afge-
vaardigden van de gemeenteraad moet
zijn.
De heer J.F. Geerken (CDA) vond dat
de terugkoppeling van het gewest naar
de gemeenteraad mankementen ver-
toond. "De raad heeft te ver afgestaan

bij de tot standkoming van de verschil-
lende regelingen. Dat het gewest niet
overkomt, komt doordat het hoofd-
kwartier in Deventer is gevestigd. Gro-
tere gemeenten spinnen er meer garen
bij", aldus de heer Geer ken. De heer J.
Bosch (PvdA) was van mening dat de
gewestraad een soort waakhond van de
gemeenteraad moet zijn. "Beslist geen
jachthond die er op eigen houtje met de
buit van door gaat", aldus de heer
Bosch. De heer G. J. Bannink (eenmans-
fraktie) vond dat de plannen van het
gewest eerst bij B&W moeten komen,
dan in de raad en dan de afgevaardigden
naar de gewestraad. In elk geval alles via
de raad laten lopen.

Burgemeester Vunderink was het met de
heer B. van Tilburg (PvdA) eens dat je
de afgevaardigden uit de gemeenteraad
niet met strikte opdrachten naar de ge-
westraad kunt sturen. "Het zijn geen
boodschappenjongens", zo zei de heer
van Tilburg. Het streven moet zo zijn,
dat ook de burgemeester (die zitting
heeft in het dagelijks bestuur van de ge-
westraad) betrokken wordt bij het voor-
overleg van de beide afgevaardigden uit
de gemeenteraad, zo onderschreef bur-
gemeester Vunderink een suggestie van
de heer van Tilburg.

Slotkonklusie van de raad van Vorden:
"Betere kommunikatie en beslist geen
vierde bestuurslaag."

De Vordense voetbalploeg, die de nieuwe trainingspakken kreeg aangeboden door slagerij Vlogman.

H.J. Hilferink thans voorzitter
"Vordens Toneel"
De jaarlijkse ledenvergadering van "Vordens Toneel" werd door de leden
goed bezocht.
Sekretaris/penningmeester D. Tromp memoreerde in zijn jaarverslag dat
het afgelopen jaar er een van ups en downs was geweest. Hij doelde hier-
bij op het zeer geslaagde 25-jarig jubileum en de moeilijkheden rond het
verkrijgen van een vaste repetitieruimte in het Dorpscentrum daarna.
Gelukkig was alles nog tijdig ten goede gekeerd.

In zijn financieel overzicht maakte de
sekretaris/penningmeester duidelij k,
dat "Vordens Toneel" in het afgelopen
jaar door de aktiviteiten rond het 25-
jarig jubileum wel een veer had moeten
laten, maar dat de vereniging toch zeker
nog het hoofd boven water had weten te
houden.
De bestuursverkiezing bracht nogal wat
veranderingen in de samenstelling van
het bestuur. De aftredende voorzitter G.
Holsbeke, die zichzelf niet herkiesbaar
had gesteld, werd na een schriftelijke
stemming vervangen door de heer H.J.
Hilferink. Omdat in het afgelopen jaar
twee leden van het bestuur waren uitge-
treden uit de vereniging, diende het be-
stuur voorts te worden aangevuld met
twee nieuwe leden. Hiervoor werden,
eveneens na een schriftelijke stemming,
benoemd mej. J.P.M. Schuppers en de
heer J.H. Schuppers. De samenstelling

is nu als volgt: de heer H.J. Hilferink,
voorzitter; de heer D. Tromp, sekretaris
/penningmeester; mej. J.P.M. Schup-
pers; de heer J.H. Schuppers en de heer
G. Stapper.
Gezien de grootte van het leden bestand
werd tijdens deze algemene vergadering
een in de vorige jaarvergadering geak-
septeerd besluit te herroepen, namelijk
het instuderen van twee toneelspelen per
jaar. Regisseur Holsbeke voorzag over-
belasting voor enkele leden en
bovendien achtte men - na een jaar erva-
ring - een rustperiode gedurende de
zomermaanden wel op zijn plaats.
Op de vraag van een van de leden om de
funktie van regisseur en souffleur te
scheiden, deelde de heer Holsbeke
mede, dat dit een reeds lang gekoesterde
wens van hem was.
29 maart a.s. wordt het toneelspel "Het
Eindpunt" opgevoerd.

L.R. en P.C. De Graafschap
Vorige week waren er indoorwedstrij-
den te Twello (pony's) en Bathmen
(paarden). In Twello werd Erik Pardijs
met Herma eerste in het springen. Bij
hetzelfde springen werden Mirjam
Vaessen met Morgana en Evelien Rui-
tenberg mef^lera respektievelijk derde
en vierd^BIket totaal van individuele
dressuur^grtfspsdressuur en springen
werd de ponyklub vierde.
Bij de paarden kreeg Jan Hiddink een
tweede prijs in de individuele dressuur.
Bij de viertj^en dressuur werd het vier-
tal tweej^feÉÉplaatst. In de eindrang-
schikkin^^lro "De Graafschap" even-
eens vierde. Zij plaatsten zich hiermee
voor de finale op 15 maart a.s.

Schietvereniging
"De Wildenborch"
De schietvereniging "De Wildenborch"
heeft deelgenomen aan de kampioens-
wedstrijden die georganiseerd waren
door de schietvereniging Oost-Gelder-
land te Groenlo.
Hierbij werden de volgende resultaten
geboekt.
Wildenborch l (4-tal) 4e prijs in de Ie kl
Wildenborch 2 (4-tal) Ie prijs in de 4e kl
Wildenborch 3 (4-tal) 3e prijs in de 3e kl
Wildenborch 6 (4-tal) 4e prijs in de 4e kl

Er werd ook
waarbij e e n bijzondere l m t gele-
verd werd door de heer M. J. tskes. Hij
slaagde er n.l, in om in de Ie klasse
kampioen te worden. Verder slaagden er
nog 1 1 leden in, prijzen te behalen.
Het volgende konkours^B^^eorga-
niseerd door de afdelingx Y W. op de
banen van "Willem Teil" te Hengelo
(Gld.) van 10 t/m 20 maart.

Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al - Kl. Doch-
teren Al 1-4; Warnsveldse Boys BI -
s.v. Ratti BI; s.v. Ratti B2 - Erica B2 1-
12.
Afd. zondag: s.v. Ratti l - Oeken l 6-0;
Zutphania 6 - s.v. Ratti 2 0-6; s.v. Ratti
3 - Eerb. Boys 4 1-2; s.v. Ratti 4 - Voorst
6 3-6.
Afd. dames: s.v. Ratti l -Lemelerveld 2
3-0; Markelo 2 - s.v. Ratti 2 2-5.

Programma s.v. Ratti 1-2 maart.
Afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Voorst 1;
s.v. Ratti 2 - Sp. Ambon 2; AZSV 9 - sv.
Ratti 3
Afd. Jeugd: SVBV BI - s.v. Ratti BI
Afd. zondag: Keyenb. Boys l - s.v. Rat-
ti 1; Witkampers 8 - s.v. Ratti 3; s.v.
Ratti 4 - Erica 76 4.
Afd. dames: V en L - s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 2 - Dierense Boys l.

Programma v.v. "Vorden"
Neede 2 - Vorden 2; Be Quick 4 - Vor-
den 3; Vorden 4 - Varsseveldese Boys 4;
Vorden 5 - De Hoven 8; Vorden 6 - Be
Quick 6; Socii 4 - Vorden 7.

Zeskamp tijdens
bevrijdingsfeest
Op verzoek van de Oranjevereniging te
Vorden is het komité dat zich bezig
houdt met de bevrijdingsfeesten op 5
mei, voornemens een zeskamp te orga-
niseren. De verenigingen en bedrijven in
Vorden hebben daartoe een schrijven
ontvangen met het verzoek zich op te
geven voor 8 maar aanstaande. Per ve-
reniging kan met één team worden inge-
schreven. Het team dient te bestaan uit
zes dames en zes heren.
De minimum leeftijd is gesteld op 16
jaar. Afhankelijk van het aantal in-
schrijvingen zullen eventueel voor-
ronden worden gehouden op 30 april en
3 mei. De finale vindt plaats op 5 mei 's
middags. Aanmelding voor deze
zeskamp kan geschieden bij de heer N.
van Houte, Brinkerhof 26, Vorden, tel.
1903.

Wedstrijd voor
amateurdichters
Voor amateurdichters in de Achterhoek
en Liemers wordt in het kader van de
komende boekenweek een belangrijk
evenement georganiseerd: Het Natio-
naal Concours Zondagsdichters 1980.
Tot 15 maart kunnen amateurdichters,
die nog niet eerder in boekvorm hebben
gepubliceerd, hun gedichten inzenden
naar o.a. de Openbare Bibliotheek,
Dorpsstraat 3 in Vorden.
Een jury zal de inzendingen beoordelen,

waarna de inzenders van de beste ge-
dichten zullen worden uitgenodigd hun
werd voor te dragen tijdens een feestelij-
ke dichtersmanifestatie in de boeken-
week (17-30 april). De gedichten mogen
ook in een dialekt geschreven zijn. De
manifestatie wordt georganiseerd in het
kader van het 100-jarig bestaan van de
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond
en de Boekenweek 1980.
Nadere informatie kan bij de biblio-
theek worden verkregen. De regionale
omroepen en de Tros-radio zullen even-
eens meewerken aan dit konkours door
opnames van de evenementen uit te zen-
den in diverse programma's. De door de
jury aangewezen beste gedichten komen
in aanmerking voor deelname aan de
landelijke finale van dit "Concours
Zondagsdichters", die door de Nos-
televisie zal worden uitgezonden.
Hoofdprijs: De Gouden Lier 1980.

Feestavond rijvereniging en
aanspanning
Zaterdagavond l maart wordt in zaal
Bakker de jaarlijkse feestavond voor de
rij vereniging "De Graafschap" en de
aanspanning "In de Reep'n" gehouden.
Onder meer zal er een film worden ver-
toond over de opening van kasteel Vor-
den, alsmede een film van de koetsen-
optocht 1979. Tevens zal de orde wor-
den uitgereikt aan de beste ruiter of
amazone van het jaar. De muzikale om-
lijsting is in handen van "De Wood-
peckers".

VOETBAL

Vorden kansloos tegen
Dinxperlo ten onder
Het niet meespelen van Andre te Velt-
huis, Bert Vlogman en Hans Stokkink
heeft Vorden in de uitwedstrijd tegen
Dinxperlo danig parten gespeeld. In een
wedstrijd die voor het publiek verre van
aantrekkelijk was, verloor Vorden kans-
loos met 3-0. Vorden leed in feite
dubbel verlies. Geert Heersink kreeg een
boeking, zodat hij vermoedelijk wel
enkele wedstrijden schorsing zal krij-
gen.
In het begin van de wedstrijd leek het er
niet op dat de thuisklub aan het langste
eind zou trekken. Vorden kreeg in die
periode een paar goede mogelijkheden
de score te openen. De afwerking liet te
wensen over. Met name Eddy Hiddink
liet doelrijpe scoringskansen liggen.
Halverwege de eerste helft werd het 1-0.
Een door Luimes ingeschoten bal werd
van richting veranderd zodat doelman
Wim Harms uit positie raakte. Via de
binnenkant van de paal ketste de bal in
het doel: 1-0. Een minuut later liet Lui-
mes de mogelijkheid op een tweede tref-
fer onbenut.
Tien minuten later werd wel gescoord.
Op rechts werd Bertus Nijenhuis uitge-
speeld, waarna Henk Stokkink en bal
precies voor de voeten van Graden tikte.
Deze wist wel raad met dit kadootje: 2-
0. Vorden ging steeds krampachtiger
spelen, hetgeen in de tweede helft voort-
duurde.
Aan weerskanten hoopten het aantal
foutieve passes zich op. Aanvallend ge-
lukte net Vorden niet een vuist te ma-
ken. Aan de andere kant lieten de Dinx-
perlo-aanvallers verschillende kansen
onbenut, zodat Vorden blij mocht zijn,
dat het uiteindelijk bij 3-0 bleef. Een

doelpunt dat wederom werd gescoord
door Craden, toen de Vordense achter-
hoede verzuimde in te grijpen.

Ratti l - Oeken 1: 6-0
Na de langdurige winterstop kwam
Ratti's eerste afdeling zondag voor het
eerst weer binnen de lijnen; het
bezoekende Oeken - evenals de thuis-
klub een van de zwakkere ploegen -
kreeg van de Rattianen een fikse 6-0
nederlaag te slikken.
In de eerste twintig minuten ging de
strijd praktisch gelijk op. Ronald Bos
opende hierna de score voor de Ratti-
ploeg met een keihard schot dat via de
onderkant van de lat in het doel ging: 1-
0. De bal was nauwelijks weer uitgetrapt
of Wim Koers wist met een afstandschot
- waarbij de bal tussen de benen van de
uitlopende Oeken-doelman glipte - de
stand op 2-0 te brengen. Nog voor rust
wist Wim Koers wederom te scoren;
vanuit een direkte vrije trap vanaf ca. 25
meter knalde hij keihard in de linker-
bovenhoek: 3-0.

Na de hervatting ging Ratti door. Rob
Heuvelink kreeg een mooie dieptepass
van Theo Polman en maakte geen fout:
4-0. Bij Ratti werd Ton Overbeek hierna
vervangen door de nieuwe aanwinst F.
Bleumink, die middenvoor,ging spelen;
Rob Heuvelink verdween naar de links-
buitenplaats. Bleumink toonde zijn
kwaliteiten als scorer door zich twee-
maal mooi vrij te spelen en ongehinderd
de Oekense doelman te passeren: 5-0, 6-
0. Ratti vond het nu welletjes en was
uiteraard met deze fraaie zege dubbel en
dwars tevreden.

VOLLEYBAL

Dash dames halen goed in
In de karnavalsweek ligt de nationale
kompetitie ongeveer plat. Alleen
worden er dan wat inhaalwedstrijden
gespeeld. Zo moest Dash nog een uit-
wedstrijd tegen Jump uit Vaassen
inhalen. Dat gebeurde dus afgelopen za-
terdag. Het is niet onmogelijk, dat de
Vordense dames Jump wat onderschat-
ten, omdat zij de laatste keren steeds
van deze ploeg hadden gewonnen.
In de eerste set zat Jump heel goed op
het vinketouwe en nam alle kansen
waar, zodat in de eindfase het zelfs 14-
11 voor de thuisklub werd. Op dat aller-
laatste en beslissende ogenblik kon Dash
zich herstellen en door harde opslagen
de set met 15-17 pakken. In de tweede
set herstelde Dash zich verder. De pas-
ses waren minder scherp. De aanvallen
van Jump waren wat minder gevaarlijk.
In de beginfase begon Dash door een
serie goede opslagen met een voor-
sprong. Toch bleef Jump komen. De
scheidsrechter floot scherp op tech-
nische fouten, hetgeen voordelig was
voor Dash en zo het 13-15 in het voor-
deel van Dash worden.
Waren in de tweede set de reserve-speel-
sters ingezet met goed resultaat, in de 3e
set werd de basisopstelling weer aan het
woord gelaten. Op een gemakkelijke
manier kon Dash de set op haar naam
brengen met 11-15. Deze 3-0 overwin-
ning voor Dash brengt hen in de kompe-
titie op een gedeelde 5e plaats, samen
met Torpedo, beiden met 28 punten.
Nummer 4 (V.C.V.) heeft 35 punten,
evenals Setash. De onder Dash staande
ploeg heeft 19 punten.Uitslagen/programma

s.v. "Ratti"
Uitslagen s.v. Ratti 23-24 februari.
Afd. zaterdag: Epe l - s.v. Ratti 4-1; nnnipnw
s.v. Ratti 2 - Harfsen 3 0-0; s.v. Ratti 3 -
Wilh. sss 5 2-3. Maandagavond was het in de Vordense

sportzaal een treffen tussen S.V.S. 2
(Schalkhaar) en het eerste Dash-heren-
team. De jonge S.V.S. ploeg heeft veel
inzet, maar mist wel wat techniek en er-
varing. Dit bleek reeds in de eerste set.

In het begin bleek het Dash-blok niet
goed op zijn plaats te staan, zodat
S.V.S. regelmatig terug kon komen.
Ook profiteerde S.V.S. van het 'gat' in
het midden bij Dash. Door de sterke
aanvalskracht van Dash werd het even-
wel 15-8.

In de tweede set liepen de kansen gelijk
op tot de stand 13-13, nadat het tevoren
wel een kwartier lang 7-6 voor Dash was
geweest. Vooral door verkeerde opsla-
gen van S.V.S. kreeg Dash de kans
iedere keer weer om terug te komen. De
tweede set werd 15-13.

In de 3e set ging het Dash gemakkelijker
af. Vanaf het begin werd een grote voor-
sprong opgebouwd, die feitelijk niet uit
handen werd gegeven. Het werd 15-7.
De heren van Dash boekten een verdien-
de 3-0 overwinning.

Overige uitslagen.
m.asp. S.V.S. e - Dash a 0-3; ds. 3e kl.
Almen 3 - Dash 6 3-0; ds. Ie kl. brovoc 2
r Dash 2 1-2; m.jun. Dash - Almen 3-0;
j.jun. D.S.C. - Dash 0-3; Dash -D.S.C.
2-1; ds. 2e kl. Hansa 5 - Dash 3 2-1; ds.
2e kl. Dash 5 - Bruvoc 4 0-3; Dash 4 -
Wilh. 4 3-0.

Programma.
donderdag: m.jun. Isala a - Dash te
Deventer.
zaterdag: j. asp. S.V.S. a - Dash a,
j.asp. Dash b - Hansa e, m.asp. A2
Dash a - Bruvoc a, m.asp. A'/i Dash b -
Sp. Deventer b, j.jun. Dash - Boeme-
rang, m.asp. Dash c - Sp. Deventer c;
alle wedstrijden te Vorden.
zaterdag: ds. 3e kl. Vios 4 - Dash 6 te
Eefde.
maandag: ds. 2e kl. bruvoc 3 - Dash 3,
Dash 4 - Vios 2, Dash 5 - Wilh. 4, ds. Ie
kl. Dash 2 - Harfsen l te Vorden; hr. l
kl. Harfsen l - Dash 2 te Harfsen.

Dash heren overtuigen

Vordense dames boekten
belangrijke zege
De dames van Vorden hebben zondag-
middag de belangrijke kompetitiewed-
strijd tegen He-Key uit Hengelo met 4-1
gewonnen. Belangrijk, omdat Vorden
in ernstige degradatiezorgen verkeerde.

In de eerste periode nam Vorden een 1-0
voorsprong door een doelpunt van
Anneke Sikkens. Nadat de stand in de
tweede periode gelijk was getrokken
zette Henriet Hazekamp Vorden op-
nieuw op voorsprong 2-1.

In de derde periode kreeg Vorden een
strafworp toegewezen die door Anneke
Sikkens werd benut: 3-1. In de laatste
speelperiode bespeelde Henriet
Hazekamp de eindstand op 4-1.

L



DAMMEN

Schooldamtoernooi
Oost Gelderland
Uitslag schooldamtoernooi van distrikt
Oost Gelderse Dam bond.
l. Julianaschool (Eibergen); 2. de Vlier-
school (Winterswijk); 3. Marantha
school (Varsseveld); 4. Dr. van Dijk-
school (Doetinchem); S. B. Stegeman-
school (Winsterswijk); 6. Piersonschool
(hengelo Gld.); 7. 't Hoge (Vorden).
Op l maart '80 wordt in de Coehoora te
Arnhem de finale voor het kampioen-
schap van Gelderland gespeeld.
De scholen uit Eibergen, Winterswijk en
Varsseveld en de school 't Hoge uit
Vorden spelen hieraan mee.
't Hoge mag meedoen, omdat zij vorig
jaar kampioen van Gelderland zijn ge-
worden.

Onderlinge damkomp. DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
1) E. Brummelman - Slütter 2-0; De
Klerk - H. Dijk 0-2; Plijter - J. Dijk 0-2;
2) Brinkman - De Jonge 2-0; Te Velthuis
- J.v.d.Kamer 2-0; Hoekman - Rouwen-
horst 2-0; Bruinsma - Van Burk 0-2;
3) Boerkamp - Hulshof 0-2; Slütter -
Kuin 1-1; Hengeveld - Lichtenberg 1-1;
Nuesink - Masselink 2-0; Besselink -
Mullink 2-0; Huetink - Voortman 2-0;
Van Langen - De Beus 2-0; Kuin - Hen-
geveld 2-0; Slütter - Lichtenberg 2-0;
Masselink - Besselink 2-0; Masselink -
Hengeveld 0-2; Besselink - Voortman 2-
0; Mullink - Huetink 0-2; Slütter - De
Beus 2-0; Van Langen - Kuin 1-1; Boer-
kamp - Lichtenberg 2-0.
Senioren:
Van der Schaaf - Graaskamp 2-0; Ter
Beest - Wansink 0-2; Slütter - Esselink
2-0; Ruesink - Grotenhuis 0-2; Nijen-
huis - Wiersma 2-0; Hoekman - Lank-
haarO-2.
Jeugd:
E. Brummelman - N. de Klerk 0-2; J.
Slütter - w. Rietman 0-2; H. Dijk - A.
Plijter 1-1; E. te Velthuis - H.v.d.Kamer

2-0; D. Hoekman - G Brinkman 0-2;
J.v.d.Kamer - R. Bruinsma 2-0; F. Rou-
wenhorst - M. v. Burk 1-1; P. Besselink
- R. Lichtenberg 2-0; H. Berenpas - B.
Masselink 0-2; R. Bulten - R. Slügger 0-
2; E. Hengeveld - R. Mullink 2-0; R.
Slütter - B. Heutink 2-0; B. Voortman -
J. Kuin 2-0; B. Nuesink - M. Boerkamp

0-2; H. v. Langen - P. Besselink 2-0; R.
Lichtenberg - H. Berenpas 2-0; B. Mas-
selink - R. Stüger 1-1; H. berenpas - W.
Hulshof 0-2; P. Besseling - R. Bulten 0-
2; B. Voortman - R. Lichtenberg 0-2;
M. Boerkamp - R. Mullink 2-0; H. v.
Langen - B. Masselink 2-0; R. Stüger -
E. Hengeveld 0-2.

Provinciaal Studiefonds
van Gelderland
STUDIETOELAGEN
KURSUS 1980/1981

Voor het kursusjaar 1980/1981 bestaat
er gelegenheid een studietoelage aan te
vragen bij het Provinciaal Studiefonds.
Dit kan alleen voor degenen wier ouders
of verzorgers in de provincie Gelderland
wonen, of door studerenden die in hun
eigen onderhoud voorzien en in Gelder-
land wonen.
De toelagen worden alleen verleend
voor studies waarvoor géén rijksstudie-
toelagen kunnen worden verkregen
(o.m. opleidingen aan partikuliere on-
derwijsinstellingen, in sommige gevallen
part-time onderwijs).

Wanneer een aanvraag bij het rijk is af-
gewezen op grond van studieresultaten,
kan alsnog - ook na l oktober - een aan-
vraag worden ingediend bij het Provin-
ciaal Studiefonds (m.u.v. een opleiding
aan een hogeschool of universiteit), met
dien verstande dat dit moet geschieden
binnen één maand nadat van rijkswege
het bericht van afwijzing is ontvangen.
Aanvragers die door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen zijn afge-
wezen op grond van hun nationaliteit
kunnen binnen één maand na afwijzing
een aanvraag indienen bij het Provinci-
aal Studiefonds.
Wordt men bij het Ministerie afgewezen
op grond van te hoog inkomen of ge late
indiening, dan komt men bij het Provin-
ciaal Studiefonds ook niet in aanmer-
king.
De studietoelagen, die verstrekt worden
in de vorm van een renteloos voorschot,

worden telkens voor ten hoogste één
jaar verleend. Voor een studie die langer
dan één jaar duurt dient dus ieder jaar
opnieuw een aanvraag te worden inge-
diend. Bij de verlening van een toelage
wordt rekening gehouden met de nood-
zakelijke kosten van levensonderhoud
van de alleenstaande uitwonende stude-
rende. Bij inwonende studenten worden
alleen de direkte studiekosten (plus
eventuele reiskosten) vergoed.

Ter bepaling van de toelagen stellen Ge-
deputeerde Staten jaarlijks de normen
vast, welke zijn afgeleid van de normen
die bij de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen hanteert bij de toeken-
ning van rijksstudietoelagen.
Formulieren voor het aanvragen van
toelagen zijn verkrijgbaar op het ge-
meentehuis in de plaats van inwoning.
Deze dienen zo spoedig mogelijk, maar
in elk geval vóór l oktober 1980 te wor-
den ingeleverd. Het is beter vroetijdig
een aanvraag in te dienen die eventueel
later ingetrokken of gewijzigd kan wor-
den dan te laat aan te vragen. Verkeert
men nog in onzekerheid omtrent de stu-
diekeuze, toelating, studieresultaten
enz. dan dient toch vóór l oktober een
aanvraag te worden ingediend. Aanvra-
gen die na l oktober binnen komen, zul-
len in het algemeen niet meer tot een
toekenning kunnen leiden.
Mocht een opleiding halverwege het
kursusjaar 1980/1981 beginnen, dan
dient het verzoek vóór aanvang van de
opleiding te worden ingediend.
Nadere inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door het Provinciaal Studiefonds,
Huis der Provincie, Marktstraat l, Arn-
hem.

Voorzitter Norde bij
rij vereniging "De Graafschap"
herkozen
Tijdens de jaarvergadering van de rijvereniging "De Graafschap" werd
enkele ogenblikken stilte in acht genomen i .v .m. de vorig jaar ontvallen
leden W.A. v.d. Wall Bake en Raymont Ernst.
Voorzitter J.A. Norde (die deze avond werd herkozen) sprak in zijn
openingswoord van een goed verenigingsjaar. Een schaduwzijde blijft
echter het gebrek aan een grotere buitenmanege die dringend nodig is
voor het oefenen voor 4- en 8-tallen dressuur.

Bij de bestuursverkiezing werden mej.
J.R. Lebbink en mej. J.E. Dolleman
eveneens herkozen. Het bestuur wordt
gekompleteerd met de heren B.H.
Wagen voort, vice-voorzitter; H. Spij-
kerman (afd. Pony's); Wim Gr.
Nuelend, penningmeester en G.
Vlogman, sekretaris.

Instrukteur B. Wagenvoort heeft te ken-
nen gegeven zijn zeer drukke werkzaam-
heden te willen verminderen. Hij stopt
per l mei met het lesgeven en begeleiden

van de wedstrijdruiters bij de paarden.
De ponyklub blijft hij wel begeleiden.
De vereniging zal nu voor de paarden-
instruktie uitzien naar een nieuwe in-
strukteur. De grote donateursaktie heeft
tot dusver 61 nieuwe donateurs opge-
leverd.
In het weekend van 15 en 16 maart staat
een dressuurwedstrijd in de Coöperatie
voor alle rijdende leden met aangepaste
proeven op het programma. Ook ligt
het in de bedoeling in september weer
een demonstratie te geven.

Jaarvergadering Ned. Touwtrekkers Bond
Gewestvorming nu definitief
Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond - die op vrijdag 29 februari in motel "De Cantharel"
te Apeldoorn wordt gehouden - is het jaaroverzicht van de NTB versche-
nen.
Belangrijkste punt dat op deze vergadering aan de orde zal komen is onge-
twijfeld de gewestvorming en het beleid dat ten aanzien van deze uitbrei-
ding voor 1980 door het hoofdbestuur zal worden bepaald. Het bestuur
van de NTB (hoofdbestuur) is in feite de gewestelijke bestuursorganisatie
voor gewest Oost geweest.

Nu in het najaar 1979 de voormalige
Friese Touwtrekkersbond besloot zich
op te heffen en als gewest Noord tot de
NTB toetrad, terwijl eveneens gewest
West al meer dan een jaar draait binnen
de Touwtrekkers Bond, zal nu ook for-
meel en organisatorisch het gewest Oost
een eigen bestuursorganisatie krijgen.
Nu de NTB uit drie zelfstandige gewes-
ten bestaat zullen de kompetitie en het

nationaal kampioenschap een andere
opzet krijgen. Elk gewest dat in de offi-
ciële gewichtsklassen uitkomt zal in
staat moeten worden gesteld hun top-
teams mee te laten strijden om het
nationaal kampioenschap. Eerst zullen
daartoe de regionale kampioenschappen
worden gehouden, waarna de hoogsten
van die kompetitie in het nationaal kam-
pioenschap zullen uitkomen.

KNIPTIP

Laat uw kamera niet
onbewaakt ergens
liggen, ook niet in
een auto. Geef die-
ven geen kans.

KNIPTIP

Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da's echt
genoeg voor een
avond.

De planning voor 1980 is: regionale
kompetitie van 8 toernooien, daarna
nationale kompetitie van 4 toernooien.
De vier nationale kompetitie-toernooien
zijn verdeeld over de gewesten.

Wedstrijdkalender 1980
De regio-kampioenschappen in alle ge-
westen worden op dezelfde data gehou-
den te weten op de zondagen 13 en 20
april, 4 en 18 mei, 8,15 en 29 juni en 6
juli.
De nationale kampioenschappen wor-
den gehouden op de zondagen 10 en 24
augustus, 7 september en 5 oktober.
Internationale bekerkampioenschappen
op zaterdag 24 mei en zondag l juni. De
wereldkampioenschappen te Basel
(Zwitserland) op zondag 21 september.
Bekertoernooien op zondag 17 augus-
tus, zondag 31 augustus en zondag 12
oktober.

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

• ;

Hebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt?
Bel dan 2024 en we komen het
de eerste zaterdag van de
maand ophalen.

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Te koop: kleurdwerg konijn-
tjes; broedeieren van zes soor-
ten Wijandotte krielen, Java
zwart en blauw, goudpel en
Hollands Witkuif.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden, tel. 05752-
1498

Terwille van de smeer,
Likt de kat de kandeleer.
Terwille van meer gewin,
Geeft u uw grond haar zin.
Een kladder vette strond.
En het groen bruist
uit de grond.

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Te koop: snelle polyester zeil-
boot type FD 167 met meet-
brief. Met zeilen, rolfok, spi-
naker en trailer. Prijs ƒ 4500,-.
Telefoon 05752-1305 na 18 uur

Weggelopen: ruwharige tackel
reu, l jaar, luisterend naar de
naam Astrix. Terug te bezor-
gen bij Feith, de Belten, Wil-
denborchseweg 15, telefoon
05752-6607

COÖP. WERKTUIGENVERENIGING

"MEDO-RUURLO"

Uitnodiging
voor leden, klanten en belangstellenden
voor een

"open dag"
op donderdag 6 maart a.s. van
's morgens 9.00 uur tot 's middags
4.00 uur.

Bezichtiging werkplaats, loods en machines en werk-
tuigen aan de Onsteinseweg 2 te Vorden.

Het bestuur.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

DAME
BLANCHE
TAARTJE

Specialiteit:

zwanehalzen
J. WIEKART

Telefoon 1750

BOUWPLAN CENTRUM

BANNINKSTRAAT 21
HENGELO GLD. TELEFOON 05753-2588

vraagt:

OPZICHTER-TEKENAAR
leeftijd plm. 30 jaar.

Zijn werk zal bestaan uit:

— alle voorkomende tekenwerkzaamheden in de
bungalow- en hallenbouw;

- tevens zal hij over enkele werken toezicht uitoefenen.

Sollicitaties binnen 14 dagen schriftelijk in te zenden aan bovenstaand adres.

OptimaAjemak
is een woord wat iedereen vast niet aan-
spreekt. Volop gemak voor voeten in
schoenen van WULLINK.
Dat zegt meer. En u kunt er kiezen uit
o.a. Durea, Smits, Cristall en Helio-
form. Dus keus genoeg.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Vorden

19 maart a.s.
houdt u die avond

vanaf 20.00 uur
óók vrij?

bloemsierkunst

Klumpcr
Dorpsstraat 17, Vorden, tel. 1436

KREATIEF CENTRUM

"KERKEPAD"

Smyrna knoop-
demonstratie
op donderdagmiddag 6 maart a.s.
vanaf 13.30 uur.
Deze middag wordt verzorgd door
de fabrikant van Scheepjeswol.

DORPSSTRAAT 8, VORDEN, TEL. 05752-1921

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen

Tel. 05750-13813

zaterdag 8 maart

bal voor gehuwden
en verloofden
Muziek voller Trio
aanvang 20.00 uur bij zaal

De Boggelcrar
Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar tel. 05752- ;

1426 Warnsveld

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 % jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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