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Zang- en
Evangelie-
satieavond
met
Gert en
Hermien

In de Ned. Hervormde Kerk te Ruurlo wordt voor de vierde keer een Evangeliesatieavond gehouden op donderdag 17 maart
aanstaande. Niet alleen /ang door Gert en Hermien Timmerman, maar ook het gesproken woord door dominee J.A. Malgo uit
Hengelo (Ov.) kan beluisterd worden.

Gert en Hermien /ingen weer nieuwe liederen. Dit drietal trekt kriskras door Nederland met een indringende boodschap, ove-
ral onder grote belangstelling.

Iedereen is van harte welkom, de toegang is vry.

ER IS HOOP
Hierover spreken majoor
Bosschardt van het Leger
desHeilsends.JaapZijlstra
in de Dorpskerk te Vorden
op vrijdag 11 maart
's avonds om 8 uur.

Een Groenkursus van
het IVN: een goed idee
Misschien hebt u er nog nooit zo erg
bij st i l gestaan. En hebt u ook nog
nooit verwonderd gekeken naar een
boom. Ofeen plant aandachtig bestu-
deerd. Of verrast geluisterd naar het
/ingen van een vogel. Wat leeft er om
ons heen? Waarom is de Achterhoek
/.oals hij is'.' Hn kun je er in bos en pol-
derland, langs de bermen van de weg
of in de hei, nog zoveel moois zien? En
wat /ijn dat a l lemaal voor planten en
bomen, vogels, insecten en padde-
stoelen? Over die vragen zal het gaan
in een Groenkursus, die dit voorjaar in
Ruur lo zal worden gehouden en die
/al worden georganiseerd door het
IVN, afdel ing Lochem.

l Iet IVN, die letters staan voor het In-
s t i tuut voor Nat uu rbcschermingsedu-
catic, waarvan de directeur, de heer
Piet Stelman, via de NCRV-televisie-
serie waarschijnlijk geen onbekende
voor u is. Dat ins t i tuu t wil mensen
meer begrip bijbrengen voor de na-
tuur . Omdat méér weten van alles,
wat er om ons heen groeit en bloeit,
ook van/elf maakt , dat je er meer
waarde aan gaat hechten en wellicht
ook meer van gaat houden.

Een Groei'ikursus
Het IVN in Lochem is op vele manie-
ren aktief rond het thema "Natuur".
Er zijn natuurwandelingen en lezin-
gen, er is een knotwilggroep en een
vogel- en plantenwerkgroep. Vorig
jaar organiseerde het IVN een Groen-
kursus in Lochem, waarvoor veel be-
langstelling was. Nu zal er ook in
Ruur lo /on kursus voor beginners
starten. Met de hulp van deskundigen
op verschillende terreinen kan nu in
een zestal lezingen en een aantal ex-
kursies in de mooie omgeving van
Ruurlo een nieuwe groep kursisten
veel opsteken over de natuur.

Spoedig opgeven
Wie mee wil doen met deze voorjaars-
cursus kan zich telefonisch opgeven
bij een van de volgende telefoonnum-
mers: 05735-1250 of 05752-6807. Kr
zal op dinsdag 22 maart een introduk-
lie-avond worden gehouden, waarin
alle verdere informatie over deze kur-
sus zal worden gegeven. De prijs van
de totale kursus bedraagt f. 40,- per
persoon, mits zich tenminste 15 per-
sonen opgeven en de kursus doorgang
kan vinden. Omdat het aantal kursis-
ten aan een maximum is gebonden, is
het verstandig om u spoedig op te ge-
ven bij een van bovenstaande tele-

foonnummers. Om zo via deze
Groenkursus van het IVN uw kennis
over de natuur op een plezierige ma-
nier te^Égroten.

Laat 30 april in Vorden
een knaller worden!
Dat is j^kmotto van de oranjevereni-
ging. 3Wrpril wordt u weer een pro-
gramma voorgeschoteld dat klinkt als
een klok. o.a. Stratenmotorcross en
een fietscrossraces van de VAMC de
Graafschaprijders, een oranjeloop
over diverse afstanden van de VRTC
de 8 kastelenrijders, een politiehon-
denshow van de hondenclub.
Het totale programma wordt t.z.t. af-
gedrukt in de oranjekrant.
A.s. dinsdag 15 maart houdt de oran-
jevereniging haar jaarlijkse ledenver-
gadering in Hotel Bakker. Hier kan
een ieder weer met ideeën komen!
Bezoek deze vergadering want het is .
ook uw feest.

Ledenvergadering CDA
Het CDA vergaderde in het Dorps-
centrum. Na notulen, verslag pen-
ningmeester (hij kon een batig saldo
melden) en bestuursverkiezing, waar-
bij de aftredende leden de heren drs.
A.J.A. Hartelman, H. Weenk en A.J.
Zeevalkink bij acclamatie werden her-
kozen, kreeg de CDA gemeenteraads-
fra kt i e het woord.
Onder leiding van dhr. G. Chr. Voer-
man, voorzitter van de fraktie werden
verschillende onderwerpen aan de or-
de gesteld. Er ontstond een levendige
discussie. Men raakte niet uitgepraat,-
zodat er werd besloten een volgende
vergadering het gesprek voort te zet-
ten.

Geslaagd
Dhr. F.H. Peters leraar van de basis-
school "Het Hoge" slaagde in Utrecht
voor aardri jkskunde MOa.
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1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het

indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrif t
B I N N E N 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer F.A.A. Bleumink, Ei-
kenlaan 17 te Vorden, voor het ge-

deeltel i jk veranderen van een woning
aldaar.
2. Aan de heer J.M.R. Dadema, Sta-
tionsstraat 24, Vorden, voor het uit-
breiden van Hotel Bloemendaal al-
daar.
2. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan Simavi een vergunning verleend
om te collecteren in de week van 14 tot
en met 19 maart.

"Er is Hoop"-
bijeenkomst
Het "Er is Hoop"-comité in Vorden
belegt op vrijdagavond 11 maart in de
Dorpskerk te Vorden een bijeen-
komst, waarin zullen spreken majoor
A.M. Bosschardt van het Leger des
Heils, die bekendheid heeft gekregen
door haar werk in de binnenstad van
Amsterdam en ds. Jaap Zijlstra, plaat-
selijk predikant. Deze dienst vormt
een afsluiting van de aktie die de afge-
lopen weken is gehouden in de vorm
van een huis-aan-huis-verspreiding
van het tweede tijdschrift "Er is
Hoop".
Het Vordense "Er is Hoop"-comité wil
graag velen, vooral ook jonge mensen,
een welkom toeroepen en nodigt dan
ook iedereen van harte uit deze avond
bij te wonen.

NCVB nam afscheid van
presidentie
De afdeling Vorden van de NCVB
heeft dezer dagen tijdens de jaarver-
gadering in het dorpscentrum af-
scheid genomen van haar presidente
mevrouw H. den Ambtman-Ton.
De huidige sekretaresse mevrouw L.
Gille-Vink is haar opvo^«r gewor-
den. Dat heeft tot gevolg^t vanaf he-
den mevrouw W. Schouten-Dieker-
hof het sekrctariaat zal gaan waarne-
men als Ie sekretaresse. Mevrouw J.
Smid-Veenstra werd ogtozen tot
nieuw bestuurslid. ^P
Na het officiële gedeelte hielden de
dames zich kreatief bezig met het ma-
ken van corsages, leerbewerken,
bloemschikken, werken met brood-
deeg en handwerken.
Op 15 maart komt Ds. Laman Trip-
Klein Starink uit Warnsveld de dames
vertellen over "Joodse Feesten". Deze
avond wordt in het dorpscentrum ge-
houden.

In het zilver:
bejaardenkring Vorden
De Vordense Bejaardenkring hoopt
op woensdag 20 april (Ik zeg en schrijf
deze dag en datum dik/duidelijk om-
dat in het Kerkblad voor de Hervorm-
de Gemeente te Vorden een verkeer-
de datum staat!) op woensdag 20 april
dus.... hoopt de genoemde Bejaarden-
kring het 25-jarig bestaan te vieren.
In het zilver...., een goud metaal, een
goede kleur.
Reden om dit feestelijk te vieren in het
Dorpscentrum. We hopen er te zijner
tijd op terug te komen, natuurlijk. Nu,
dat is me gevaagd, nu vermelden we
de goede dag en datum: woensdag 20
april .

Gastgezinnen voor
gasten uit Amerika
We hebben gelukkig al een rijtje gast-
gezinnen kunnen noteren. Maar nog
lang niet genoeg. Graag herhalen we
het bericht: samen met Dr. Jan van
Asselt (oud-Vordenaar) komt er ook
dit jaar weer een flinke groep studen-
ten van het Mc. Pherson College te
Mc. Pherson (Kansas, U.S.A.) een
paar dagen naar Vorden tijdens hun
reis door Europa en wel: dinsdag 21
juni (aankomst), woensdag 22 juni in
Vorden en 's avonds zingt het koor in
de Dorpskerk en donderdag 23 juni,
vertrek uit Vorden.
We hopen voor een dagprogramma te
zorgen. Wie wil een student, studen-
ten ontvangen, logies geven? U kunt
uiteraard kiezen uit meisjes of jon-
gens. De leeftijd zal wel liggen zo rond
20 a 25 jaar.
Graag bericht aan het adres: Ruurlo-
seweg 19, tel. 1366.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gelezen
"Bij elk bezoek en elk telefoontje - is
ervoer het als een feestelijke onder-
breking van het ziek-zijn - nam ik mij
vóór mijn leven ten opzichte van an-
dere zieken te beteren als ik zelf weer
verticaal en gezond door de wereld
zou kunnen gaan".

Kleine kerkelijke agenda
Bidstond voor gewas en arbeid:
woensdagavond 9 maart in de Geref.
kerk en in de Hervormde Dorpskerk
te Vorden.
Gezamenlijke Bijbelkring: woensdag
16 maart, in "de Voorde".

Passie-dienst
Raad van Kerken
Vorden-Kranenburg
De Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg waarin vertegenwoordigd is
de R.K. Kerk, de Hervormde gemeen-
te en de Geref. Kerk, houdt een Pas-
sie-dienst op a.s. zondagavond 13
maart in de Gereformeerde kerk aan-
de Zuthenseweg te Vorden. (Tegeno-
ver het Postkantoor)
In deze gezamenlijke dienst in de-
veertig-dagentijd-voor-Pasen hopen
voor te gaan Pastoor van Zeelst en Ds.
Zijlstra. Eenieder is hartelijk welkom,
a.s. zondagavond.

GEBOREN: Gerhardus Johan van
Druten (m); Janneke Catharina Ha-
venaar (v); Chjandoreen Gasper (v).
ONDERTROUWD: A. Maulany en
M. Eijkelkamp
GEHUWD: A. Huisman en A. Her-
ing.; L. Ebbers en J.W. Wiltink.
OVERLEDEN: A. Tober-Tania, oud
85 jaar; B.J. Seinhorst-Brussen, oud
99 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Woensdag 9 maart: 19.30 uur (Bid-
dag) ds. J.C. Krajenbrink, Gebeds-
dienst gewas en arbeid. Aktie: Gast
aan tafel.

Zondag 13 maart 10.00 uur: ds. J.
Veendenaal.
19.00 uur: Passie-dienst Raad van
Kerken in de Geref. Kerk. Pastoor van
Zeelst en ds. Zijlstra.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 maart 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Zondag Laetare = Ver-
heug u. Lucas 15:11-32.'

GEREFORMEERDE KERK
Woensdag 9 maart (Biddad voor ge-
was en arbeid) 19.30 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.

Zondag 13 maart 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra en Past. v.
Zeelst Passiedienst.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zatardag 12 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 maart dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13 maart W. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: maart
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Glci., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel.-05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. A l t e n a , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENINCi
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

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 BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.QO uur; wo.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.

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

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



Kinder trainingspakken
een grandioos pak in een paar prachtige
kleuren. Helaas de voorraad is beperkt.
Dit pak heeft een adviesprijs
van minstens 59,50 WEEKTOPPER

Heren kolberts
Droogtoren
met 24 meter
drooglengte.
Inklapbaar. Bruin/
beige.

We hebben een collectie uitgezocht
van de mooiste kolberts en die gaan
deze week de deur uit WEEKTOPPER

Heren pantalons
Stretch corduroy. Een Duits fabrikaat met prima
pasvorm en een grandioze kwaliteit.
De pantalon is versierd met een luxe riem.
De normale adviesprijs
is minstens 129,- WEEKTOPPER

Denim Bip stretch pantalons
Prima kwaliteit en uitstekende pasvorm.
De normale Tuunteprijs is 98,- WEEKTOPPER 24-delige cassette

van degelijk roestvrij
staal.Onderjurken

Antistatisch dus geweldig. In wit en huidskleur
De adviesprijs van deze prachtige
onderjurk is 17,50 WEEKTOPPER

Met kant. Een prima pasvorm.
De adviesprijs is 19,95

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid

Maandagsmorgens gesloten.

Meisjes rokken en blouses
Een prachtige zomerse set met banen rok en stippeltjes blouse
Kom dat eens bekijken want deze set kost normaal O Q C ïl
minstens 60,- en kost in De Tuunte compleet

Dames pastei truien
Ze zijn er weer de dikke patentsteek truien
in vele mooie pastei kleuren. Deze trui kost overal

g e v o c e n s
deurmat.

Maat: 60 x 35 cm.

Heren natuurschoen
Ervaar dat soepele loopcomfort
Vol-nerf naturel leder.
Zolang de voorraad strekt. Royale kunststof "^"shopper met

houten handgreep. Kleuren:
rood, bruin en blauw.

Oerdegelijke
fietspomp
met houten plateau

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

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

Boekhouder heeft nog tijd voor
het invullen van uw aangifte
biljet.
Tel. 05753-2268

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

OPEN HUIS OPEN HUIS
op zaterdag 19 maart houden wij de gehele dag

OPEN HUIS
Beroeps mannequins showen onze nieuwe voorjaarskollektie.

Wij nodigen u uit vóór een bezoek aan onze zaak. U kunt dan vrij kijken + passen.
Onder het genot van een drankje en 'n hapje.

Aanvang shows 11.00 uur tot 16.30 uur. ledere bezoeker ontvangt een leukeattentie.
Modecentrum

Ruurlo



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van ons
dochtertje
Ingelina Gerjanne Gosien

We noemen haar

INGE

Frens en Gozien
Lotterman-Lenselink.

„De Weppel", 7 maart 1983
Oude Zutphenseweg 2
7251 JPVorden.

Tot onze grote blijdschap is op
zaterdag 5 maart 1983 onze
dochter en zusje

MARLEEN

geboren.

B. Kreeftenberg
H. Kreeftenberg-

Meenink

7041 JN 's Heerenberg
de Hucht 15
Tel. 08346-2512.

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve vrouw en
zorgzame moeder en oma

GERDA WILHELMINA
NIJENHUIS-STEGERMAN

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam:
Fam. D. Nijenhuis.

7251 EN Vorden, maart 1983
Wilhelminalaan 2.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

MARTIJ N

Marianne en Wim
Eijerkamp

3 maart 1983
Vorden, Hoetinkhof 87.

Te koop: een 2 pits gasstel
met fles butagas voor op cam-
ping e.d., een zaanse klok
groot model, een gietijzeren
fornuis 62 cm diep en breed,
een potkachel.
Tel. 05752-2269.

Rectificatie

STAATSLOTEN
De verkoop is maandag 7
maart 1983 begonnen.

Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30-1 2.30uuren'smid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Nieuw in Vorden
Flexa verf alle kleuren voorra-
dig in glans en satijn + alle
muurverfen.
Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd.
Meesterschilder,
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Te koop: 2- pers. stalen slaap-
kamerameublement -f- goe-
de matras, R.V.S. gootsteen-
bak. Vaaslamp, Slaapka-
mergordijn 1,50 m lang.
Bevrijdingslaan 53, Warnsveld
Tel. 05750-24769.

Voortuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Tel. 05752-6721

EIGEN-
GEBAKKEN
BESCHUIT.

WEET U HOE
'T SMAAKT?

Op dinsdag 15 maart a.s. hopen wij met de
kinderen en onze ouders ons 25-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

JAN MAALDERINK
DINY MAALDERINK-WELMER

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in café-
festaurant „De Herberg", Dorpsstraat I0a te
Vorden.

7251 XM Vorden
Hoetinkhof 23.

Ik heb veel gereisd, ik ben aan
mijn laatste reis begonnen

Met deze haar eigen woorden delen wij u mee, dat in
volle vrede van ons is heengegaan voorzien van het H.
Sakrament der zieken mijn lieve vrouw, onze lieve moe-
der en oma

AGNES VAN LANG EN-LAG ER WEY

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: J.C. van Langen
Lelystad: Johanna en Gerrit

Belinda, Tamara
Hengelo: Henk en Annie

Niels, Thijs
Vorden: Bert en Marian

Brummen: Marga en Berrie

7251 AW Vorden, 4 maart 1983
Willem Alexanderlaan 6

Liever geen bloemen

De crematie heeft 8 maart te Dieren plaatsgehad.

Op vrijdag 4 maart overleed ons zeer geacht lid,

MEVR.A.VANLANGEN-
LAGERWEY

Zij werd 57 jaar.

Het bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen, af d. Vorden.

In alle rust is van ons heengegaan en heeft de Here tot
Zich genomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

AAFKETOBER-TANIA

Op de gezegende leeftijd van 85 jaar.

Vorden: J.Tober
Australië: D. Tober
Voorhout: J.M. Kelder-Tober

en kleinkinderen

7251 HS Vorden, 2 maart 1983
"Het Enzerinck", Almenseweg 60

De begrafenis heeft 7 maart 1983 te Vorden plaatsge-
had.

SIMAVI-kollekte
van 14 tot 19 maart

VOOR MEDISCHE HULP
IN DE TROPEN

HELPT SIMAVI HELPEN

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

HSV "De Snoekbaars" Vorden

Jaarlijkse eierwedstrijd, zaterdag 12 maart 1983.
Vertrek 13.30 uur sporthal.

Brede Maatschappelijke
Discussie over Energie.

Kom naar de Brede
Maatschappelijke
Discussie Energie-
beleid in Vorden
Informatie avond donderdag 10 maart
Discussie avond donderdag 24 maart.

U bent van harte welkom in:

Gebouw "Dorpscentrum"
Aanvang 20.00 uur.

Te belangrijk
om alleen aan

de deskundige
over te laten.

GARANT
COMFORT
... doet meer voor uw voeten!

Gekleed, maar met een sportieve look.
Uw voeten zijn nog

fit, ook na uren
lang lopen

door bossen
en dui-

nen.

Mocassin
gemaakt met PU
onderwerk.
Styled by Rieker

140,-

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 1342

De Wildenborchse toneelvereniging

"T.A.O. Wildenborch"
geeft op vrijdag 18 en zaterdag 19
maart a.s. haar jaarlijkse uitvoering in
de Kapel. Gespeeld wordt het blijspel in
eigen dialect

BELOOFD IS BELOOFD
Door J. Hemmink-Kamp.

Aanvang: 20.00 uur.

UITVOERING
"Sursum Corda
In het Dorpscentrum op zaterdag 19 maart, zaterdag 25
maart en vrijdag 26 maart. Aanvang 19.30 uur - Toegang
gratis.

Het programma voor deze avonden is als volgt:

19 MAART:
Na de pauze wordt het programma verzorgd
door de Egelander "lesselkapel" uit Doetin-
chem samen met "Toon oet Oldenzaal"

25 MAART:
Na de pauze speelt de toneelver. K.N A. uit
Ruurio de klucht: "Een raar stelletje men-
sen".

26 MAART:
Na de pauze speelt de toneelver. K.N A. uit
Ruurio de klucht: "Een raar stelletje men-
sen".

De toegangskaarten voor deze avonden zijn gratis af te
halen in het DORPSCENTRUM op:
Maandag 14 maart van 19.00 - 20.00 uur
Dinsdag 15 maart van 19.00 - 20.00 uur

Zorgt dat U er snel bij bent om teleurstellingen te voor-
komen!

II

op dinsdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in zaal Bak-
ker.

AGENDA:
- Opening
— Ingekomen stukken
- Mededelingen
- Verslag penningmeester
- Verslag kaskommissie
- Verhoging kontributie donateurs
— Leden werf a kt i e
- Programma 29 en 30 april
— Versiering
- Sluiting

Het bestuur.

Reformatorische Politieke
Federatie

(RPF)
Openbare vergadering op Donderdagavond 10

maart a.s. in de Gereformeerde Kerk - Zutphense-
weg 13 - Vorden.

Spreker: Meindert Leerling
RPF Fraktieleider in de Tweede Kamer

Aanvang 20.00 uur
ledereen is hartelijk welkom.

OPENING
Cafetaria - Snackbar

„d' Olde Smidse"
DORPSSTRAAT 8a - VORDEN - TELEFOON 3487

Donderdag 10 maart openen wij onze cafetaria/snackbar.
Openingsaanbieding: op donderdag 10 en vrijdag 11 maart

1 portie patat of 1 kroket of 1 f rikandel
of 1 nassi- of 1 bamischijf voor 75 cent

OPENIGSTIJDEN: 11.30 UUR - 23.30 UUR.

BIJ de opening van het nieuwe seizoen series pakjes en japonnen voor

HALVE PRIJZEN
Alleen donderdag - vrijdag - zaterdag.

Modecentrum

Ruurio

Dinsdag 29 maart 1983 a.s.

OPEN HUIS 1983
in de grote zaal van Restaurant "De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurio van
14.30 tot 22.00 uur.

Wij laten U hier kennis maken met het nieuwste op het gebied van:

Verwarming - Gas - Water - Elektra - Koel-, Kook-, Was-
en Droogapparatuur. Kleurentelevisie -Teletekst -Ste-
reo - Video.

INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN B.V.
DORPSSTRAAT 23 - RUURLO. TELEFOON 05735-1414.

Te koop: aquarium 170 x 50 x
50 cm. Met alle benodigheden
f250,-.

Diepengoorseweg 9, 7004
HS Uzervoorde bij Doetin-
chem
Tel. 08340-46584.

Te koop: Puch Maxi bj. '81.
Prijs f 500,-
Tel. 05752-6762.

GEBR. KETTELERIJ B.V.
In onze plantenkas alle voor en
over Hydro-cultuur.
Tevens het adres voor al uw
bloemwerk, planten, aarde-
werk etc.

VERSE EIEREN te koop:
Korenblik, Achter het spoor.
Vorden.

Voor erf beplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Tel. 05752-6721

H.H. Landbouwers

Het voorjaar staat weer voor de deur en de
kunstmest moet weer uit de zakken. Als U de
zakken leeg hebt bewaard U ze dan voor ons,
en hebt U er een aantal breng ze dan naar on-
derstaande adressen:

Gebr. Antink
Fam. H.G.J. Horstman
Fam. J.B. Lenselink
Fam. G.H. Kornegoor
Fam. J.W. Fokkink
Fam. M. Kornegoor
Fam. W. Zweverink
Fam. J. Korenblik
Fam. A. Robbertsen
Fam. G. Harmsen
Fam.J.W. Abbink

Maalderinkweg 1
Reeoordweg 1
Schuttestraat 20
Kostedeweg 10
Wiersserbroekweg 16
Galgengoorweg 17
Hengeloseweg 3
Zelstweg 2
Nieuwehuisweg 2
Baakseweg 3
Kruisdijk 9

Hebt U een grote hoeveelheid bel dan onder-
staand adres:

H. SMALLEGOOR
Almenseweg 62, Tel. 1723 (hoofddepot).

Voor Uw medewerking hartelijk dank "Sursum
Corda"

ZONDAG 13 MAAR1

SUPERFLY
Zaterdag 20 maart: NEW FOUR

HENGELO GLD O5753-14G1



U heeft nu dubbel voordeel
op zuivel bij uw VS-markt
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zuivel
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Jacky mannequin kwark
500 gram A •

Uw VS-markt heeft nu volop heerlijke zuivel uit eigen streek
Zelf een koe melken is de enige manier om de melk nog

verser te krijgen. Dat is één voordeel en...
in deze zuivelweek zijn de prijzen
Lvan alle melkprodukten nog eens

extra laag.Dubbel voordeel dus.
Coberco
slagroom
dagvers,

Coberco
magere yoghurt
l literpak

Mona dessertvla
2 smaken, 1/2 liter

Roomboter
pak 250 gram

Nutricia
chocomel
l literfles nu Coberco

volle yoghurt
l literpak

Coberco
fruityoghurt
l literpak

Geldig van 10/3 - 12/3 '83

Tartaar
500 gram

Malse rosbief
500 gram

Biefstuk
1 00 ram

Olifant jonge
jenever l liter nu
Guy Gauthier
cognac fles nu

Henkes vieux
l literfles nu

Rundergehakt
hele kilo

Coberco dagverse
volle melk
l literpak 127 Coberco dagverse

halfvolle melk
l literpak Coberco

vanille vla
l literpak 149

Coberco
karnemelk
l literpak

Kreyenbroek gevulde
botercarree's

Cracottes
per pak2r29-

Hip hap ontbijtkoek
500 gram

1.79
198
Q?9

Kletsmajoors
per pak-1.98-

Aura choco paaseitjes
zak 200 gram 3£5-

Spado borstbollen
blik 200 gram nu

Pasta choca
pot 425 gram, melk 2.94-

Pasta choca
pot 425 gram,

169
2?8
2?8
249
198

Holland cacao
pak 200 gram 4^98-

Royal club shandy
krat 24 flesjes
Met gratis glas bij elk krat.

DreftES
per pak -5r2-5-

Dobbelman blauw
zak 2 kilo-SrTB Nu bij aankoop
van 2 zak 5.-terug via bank of giro

149
995
495
549

allerlei
Knikkers zak 100 stuks
+ l stuiter 3^5-
Weckpot
3 liter ̂ 95-
te gebruiken voor allerlei doeleinden

Head & Shoulders
shampoo 150 mi
anti roos en anti roos voor
vet haar, nu per fles
met gratis haarborstel bij elke fles

159
349

425

Aluminium
trap
5 treden-59rBO

Libero luiers
draagkoffer, paars 48 stuks
of oranje 60 stuks VS prijs
Bij aankoop van 3 pak 10.- terug via bank
ofgiro...

groenten
Geldig van 1 0/3 - l 2/3 '83

C mpignons
bakje a 250 gram

Forse paprika's
per stuk 0.75 Per 2 stuks

H 4e uien
l kilo

Tomaten
500 gram, A-kwaliteit

Maandag 14/3:
Pracht

Bloemkool
Dinsdag 15/3:
Heerlijke jonge
Raapstelen
kilo

Woensdag 16/3:
Hollandse
Kas andijvie
kilo

bloemen
Pracht van een bonte
Dracaena ̂ ëe-Matig lichte
standplaats, matige
temperatuur en water.
Pracht bos
Tros anjers
diverse kleuren

495

bakkerij
Boerenbruin
800 gram nu

Boerenwit
800 gram nu

Zachte puntbroodjes of f\ Jj{J
bolletjes 6 stuks \J •
Krentenbollen
zak 4 stuks

176
176

Q?8
kaas

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Belle des champs
100 gram

Brie van de mat
60%, 100 gram

795
159
139

Biefburgers
100 gram

Runderbraadworst
1 00 gr a m
Maandag 14/3:
Kuikenbouten
kilo

Rollade schijf
100 gr a m

Boterhamworst
200 gram

648

0?8
Dinsdag 15/3:
Speklappen
500 gram

Per kilo

Berliner
150 gram

373
6?8
159

Woensdag 16/3:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Slavinken
100 gram

Paarderookvlees
100 gram

748
129
198

vleeswaren
Rauwe ham
100 gram

Leverkaas
150 gram

Parijzerboterhamworst
150 gram

Roompate
200 gram

Een agrarisch student uit Grol
schonk z'n glas nog eens vol
en zei: de meesten hier
drinken uitsluitend bier
maar met melk heb ik meer lol.

69
59
59
98

MARKT)
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
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Na drie jaar breekt voor
Jan ter Huerne de zon door

Driejaar heeft het geduurd alvorens Jan ter Huerne zyn wens, een eigen cafetaria te beheren, in vervulling ziet gaan. Woens-
dag 9 maart is de verbouwing voltooid en kan de snackbar annex cafetaria voor het publiek worden open gesteld.
Het heeft de eigenaar heel wat zweet- en angstdruppeltjes gekost om de benodigde vergunning te verkrijgen. Toen ter Huerne
namelijk in 1979 het pand aan de Dorpsstraat 8a kocht, was hy voornemens om hier een horeca-vestiging te beginnen. Op dat
moment zat op dat pand geen horeca-vergunning.

Jan ter Huerne vroeg deze vergunning
aan en besloot toen maar al vasl te
starten met een winke l in hobby- en
krea t iv i t e i t sa r t ike len . Dat "voorlopig"
is inmiddels definit iefgeworden want,
zo zegt ter 11uerne, het is gebleken dat
de/e branche levensvatbaarheid
heeft.
Na heel wat geharrewar toonde de ge-
meente Vorden zich eind 1980 bereid
de horecavergunning te verstrekken.
Er kwam één bezwaarschrift binnen.
Een ander plaatseli jk horecahouder
was namelijk zeer verbolgen op de ge-
meente dat ter Huerne voor zijn pand
de vergunning was verleend. Wat was
namelijk het geval? De bewuste hore-
cahouder had namelijk in het verle-
den de kans om het pand te kopen, ge-
legen naast de huidige zaak van ter
Huerne.
Hij zag hier evenwel vanaf omdat hij
van de gemeente te horen kreeg dat

hij hiervoor geen horecavergunning
zou krijgen.
Ter Huerne: "Ik kan het best begrij-
pen dat deze man danig in zijn wiek
was geschoten toen hij hoorde dat ik
wel een vergunning zou krijgen".
Enfin één en ander leidde tot het aan-
tekenen van een beroep, tot zelfs bij
de Raad van State. Deze instantie ver-
wierp het bezwaarschrift zodat ter
Huerne eindelijk in november 1982
officieel de vergunning werd ver-
leend.
"Er viel toen een flinke last van mijn
schouders, hoewel ik wel mooi even-
tjes 35 procent duurder uit was met de
bouw en inventaris", aldus ter Huer-
ne.
De winkel bleef de winkel en werd er
begonnen met de verbouw van de
voormalige smederij van de famil ie
Groot Obbink. Dit pand behoort na-
melijk bij de Dorpsstraat 8a en werd

Toch twee
vrachtwagens
naar Polen
I l e t ziet er naar uit dat toch twee grote vrachtwagens vol naar Polen kun-
nen vertrekken. Het Polen Comité is zeer verheugd over de geweldige
hoeveelheid goederen dat b innen is gekomen. Dinsdag is de laatste hand
gelegd aan de verpakking en alles is netjes in het Pools op de dozen gezet
dooor de heer Wilbr ink. Het comité heeft een hele partij bedden met
matrassen ontvangen van het ziekenhuis Lichtenvoorde en ook nog goe-
deren uit Lichtenvoorde.
Datum transport, U, zult denken wannaargaan ze de spulletjes nu weg-
brengen? In ieder geval wordt dit begin april . Precies is dit nog steeds niet
te zeggen want onze aankoopkommissie welke geneesmiddelen, levens-
middelen enz. moeten aankopen zitten nog te wachten op bericht van de
nat ionale s t i ch t ing he lp t Polen of zij nog kunnen rekenen op de gevraag-
de F. 40.000,- want dat zou toch geweldig zijn. Dan kunnen we nog meer
mensen in Polen bli j maken. Deze dagen ontvangt de commissie een lijst
vanuit Polen, wat het harst nodig is waar de mensen echt gebrek aan heb-
ben dan kan dat nog aangekocht worden.
Wilt u echter ook nu nog een bedrag overmaken? Het kan nu nog. De
bank en gironummers laten wij nogmaals volgen. De aankoopcommissie
zal erblij mee zijn.

Banknummers
Amrobank Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36.64.45.553 (giro bank 862923)
Rabobank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabobank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabobank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

door de heer ter Huerne al die jaren
als een soort opslagplaats gebruikt.
Wel deze voormalige smederij heeft
een ware metamorfose ondergaan en
is omgetoverd tot een prachtige
snackbaj^cafetaria. De snackbar heeft
20 zitp^Ken, terwijl in het cafetaria
ook nog eens 30 zitplaatsen zijn ge-
kreerd. De totale oppervlakte be-
draagt 100 nr. Het geheel biedt een
gezellige aanblik. Boven de zitjes een
aantal l^apen met boven langs de ge-
hele bJ^pbn eikenhoute luifel.
Volgende mand vindt er opnieuw een
opening plaats want achter de snack-
bar komt een vergaderzaal kompleet
met bar.
Ook uitermate geschikt voor kleine
partijtjes van 60 a70 personen.
Woensdagavond kan men een kijkje
nemen in de nieuwe snackbar/cafeta-
ria dat de toepasselijke naam "d'Olde
Smidse" heeft gekregen.

Geen wachtlijst meer bij
Vordens Tennis Park
De belangstelling voor Vordens Ten-
nis Park is nog steeds groeiende. Dit
maakte de sekretaresse mevrouw
Wempe tijdens de jaarvergadering be-
kend. De vereniging telt thans 338 le-
den.
Mevrouw Wempe memoreerde ver-
der de vele aktiviteiten die Vordens
Tennis Park het afgelopen jaar heeft
ontplooid zoals het organiseren van
diverse toernooien. Ook de deelname
voor deze evenementen was goed. Wil
penningmeester J.H. Breunis over
voldoende financiële middelen be-
schikken dan dient de kontributie te
worden verhoogd. De vergadering
ging met het bestuursvoorstel ak-
koord om deze kontributie voorde se-
nioren met f. 5,- per jaar te verhogen
en voor de junioren met f. 2,50 per
jaar. Bij de bestuursverkiezing werd
de heer Th. ter Beek herkozen. Tot
nieuwe bestuursleden werden geko-
zen: de heer D. Pluim en de dames
mevr. Chr. Bos en mevr. T. van Hou-
te. Mevrouw A. Krooi stelde zich niet
meer herkiesbaar.
De technische commissie ziet er mo-
menteel als volgt uit: J. te Brake;
mevr. C. Fransen; T. van Hunnik; T.
van Snellenberg en H. Warringa. De-
ze commissie zal samen met het be-
s tuur aandacht gaan schenken aan de
opzet van de clubkampioenschappen.
Ook zal duideli jk worden aangegeven
hoe de verdeling van de banen het ko-
mende seizoen zal plaats vinden.
Op l april gaan de banen open, terwijl
er op 9 en 10 april een openingstoer-
nooi wordt gehouden. Verder staan er
onder meer nog twee open toernooien
en twee dorpentoernooien op het pro-
gramma. Een wachtlijst is er momen-
teel niet meer. Nieuwe leden kunnen
zich aanmelden bij mevr. Bos, Vaar-
werk 16, tel. 1936.

Discussie
Bijeenkomsten

Overal in Nederland worden in het eerste halfjaar van 1983 Brede Maatschappelijke Discus-
sie-bijeenkomsten gehouden.
De Stuurgroep organiseert zelf plaatselijke discussies in bijna alle gemeenten.
Daarnaast zullen een groot aantal organisaties en instellingen „in eigenkring" bijeenkom-
sten beleggen in het kader van de BMD.

De discussiebijeenkomsten die door de Stuurgroep worden georgani-
seerd, beslaan in de regel twee avonden.
In het "Dorpscentrum", Raadhuisstraat 6 te Vorden wordt donderdag 10
maart a.s. de informatieavond van de BMD gehouden; twee weken later,
van een discussieavond, die ook plaatsvindt in het "Dorpscentrum".
Op de eerste avond wordt uitgebreid informatie verstrekt over energie en energiebeleid.
Daar kunnen ook vragen worden gesteld. Op de tweede avond vindt de echte onderlinge dis-
cussie plaats.
De organisatie en leiding van deze discussiebijeenkomsten is in handen van medewerkers
van de Stuurgroep. Aan het einde van de eerste avond ontvangt iedereen een BMD-vragen-
formulier. Door middel van dit vragenformulier kunnen de deelnemers persoonlijk hun me-
ningen en voorkeuren over het energiebeleid kenbaar maken aan de Stuurgroep. Het formu-
lier bevat onder meer de volgende vragen:
* Welke doelstelling van het energiebeleid vindt u de belangrijkste?
* Wat zijn uw standpunten over energiegebruik en energiebesparing?
* Hoe zouden de energietarieven (gas en elektriciteit) moeten zijn opgebouwd?
* Welke energiebronnen zouden wij omstreeks het jaar 2000 moeten gebruiken? En hoeveel

van elk? Méér of minder dan nu?
* Wat vindt u van het gebruik van steenkool, kernenergie, aardolie, aardgas, duurzame ener-

giebronnen en van de organisatie van de energievoorziening?

De deelnemers aai^b discussiebijeenkomst kunnen dit vragenformulier vervolgens thuis
bespreken en het tijdens de tweede bijeenkomst invullen. De ingevulde vragenlijst gaan
naar de Stuurgroep, die de reakties verwerkt in het Eindrapport dat eind dit jaar wordt aange-
boden aan Regering en Parlement.

Muziekuitvoeringen
"Sursum Corda"
Evenals voorgaande jaren geeft "Sur-
sum Corda" ook dit jaar weer 3 avon-
den uitvoering. Ook nu zal door alle
onderdelen van de vereniging worden
meegewerkt.
T.w. de mini-minirettes, de miniret-
tes, de majorettes, de drumband met
lyra's, het jeugdkorps en het senioren-
korps. Totaal zullen ongeveer zo'n 140
leden aan dit programma meewerken.
Ook nu is er hard gewerkt door leden
en leiding om het programma voor el-
kaar te krijgen. De uitvoeringsavon-
den zullen worden gehouden op 19,
25 en 26 maart in het Dorpscentrum
te Vorden.
Het beloven weer mooie avonden te
worden, waar voor elk wat wils iets te
genieten valt.
Op zaterdag 19 maart wordt het pro-
gramma voor de pauze verzorgd door
"Sursum Corda" en na de pauze door
de "lesselkapel" uit Doetinchem sa-
men met Toon oet Oldenzaal.
Op vrijdag 25 maart en zaterdag 26
maart zal het programma voor de pau-
ze vanzelfsprekend door "Sursum
Corda" verzorgd worden, terwijl na de
pauze de toneelver. K.N.A. uit Ruurlo
de klucht: "Een raar stelletje mensen"
op de planken zal brengen. Dit is een
korte klucht in 2 bedrijven.
Voor deze avonden zijn gratis toe-
gangskaarten verkrijgbaar, (zie adver-
tentie elders in dit blad). Bestuur en
leden hopen dat U ook dit jaar weer
zult genieten van een mooi program-
ma van klank, kleur, show, spel ritme
en hopen dat velen ook nu weer ko-
men om te horen en te zien wat er ge-
bracht wordt.

vaten; Tekenen en schilderen; Else-
viers handboek....; Adieu Dries; Hoo-
ven, A. ten. Lemmingen; Thijssing-
Boer, H. Leven zonder liefde; Joekes,
Th. Moord in vijfvoud.
Jeugd:
Simons, W. Wat moet je met zo'n
moeder; Peterson, K. De meester-
poppenspeler; Grote geheimschrift-
boek voor de jeugd.

Vordens Mannenkoor
In het vorig jaar is er op initiatief van
enkele leden een aktiviteitenkom-
misssie gevormd. Deze kommissie zal
op zaterdag 19 maart a.s. in de ge-
meente Vorden huis aan huis diep-
vrieskippen te koop aanbieden.
Naast akties als deze, houdt de kom-
missie zich bezig met deelname aan

braderiën, organiseren van prettymar-
kets en oud-papier-inzameling.
Al deze aktiviteiten zijn er om geld-
middelen te verwerven ten behoeve
van buitengewone kulturele aktivitei-
ten van de vereniging. Zo heeft het
Vordens Mannenkoor zich ten doel
gesteld om in het begin van 1984 een
plaatopname van door het koor ge-
zongen kerstmuziek te realiseren.
Het plan is om deze plaat uit te bren-
gen in november 1984.
Onder de bekwame leiding van diri-
gent Bert Nijhof is het Vordens Man-
nenkoor een vereniging die in Vorden
en omgeving een belangrijke kulture-
le bijdrage levert; enerzijds voor allen
die als toehoorders graag luisteren
naar een zangkoor.
Onlangs bereikte het VMK een leden-
tal van zestig.

Voorjaarsaktie
Vordense Winkeliersvereniging
Tydens de gehouden ledenvergadering van de Vordense Winkeliersvereniging, is
besloten om in de maand mei een voorjaarsaktie te houden.
Voorzitter Lammers zei in zyn openingswoord, dat nu het over de gehele linie min-
der wordt dat de leden goed samen moeten werken om zo te proberen Vorden zo
aantrekke l i jk mogelijk te houden voor het kopend publiek.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Schnyder, B. De overkant; Visser-
Roosendaal, J. De Swanenplaats; Fre-
riks, J.M. Fruitteelt voor iedereen;
Hemert, W. van. De weg; Hogen-
doorn, W.P. De mooiste natuurreser-

De voorzitter verheugde zich over de
goede opkomst en deelde mede dat de
secretaris de heer Sietsma verhindert
was wegens ziekte. De heer Dolphijn
las zodoende de notulen voor. Het fi-
nanciële gedeelte was weer keurig ver-
zorgd door de heer Dijkerman, ieder
lid ontving een verslag.
De kaskommissie was dan ook vol lof
over de wij/e waarop de financiën be-
heerd worden. De vereniging heeft
een f l ink batig saldo.
Punt 9 van de agenda werd aangehou-
den tot een volgende vergadering. Dit
betrof de bestuursverkiezingde heren
Helmink en Lammers waren aftre-
dend en niet herkeisbaar, doch kandi-
daten voor deze opengevallen plaat-
sen waren er tijdens deze vergadering
niet, uit de aanwezige leden in de zaal
melde zich geen plaatsvervangers aan.

Voorjaarsaktie
De eerste 4 weken in mei wordt er een
grote voorjaarsaktie gehouden in ver-

band met het 35 jaar bestaan van de
vereniging. De bedoeling is dat de ve-
renigingen gaan mee werken aan deze
aktie. Er worden waardebonnen ver-
strekt bij aankoop van minimaal f. 5,-.
Deze worden voorzien van een stem-
pel en dan kunt u deze deponeren in
een bus opgesteld bij schoenhandel
Wullink.

Er zijn prachtige prijzen te winnen.
Ook .zal er een etalage wedstrijd
plaatsvinden. De Vordense verenigin-
gen kunnen hun kas spekken door zelf
wat te organiseren op het marktplein.
Hoe het werkt en hoe u kunt mee
doen kunnen de verenigingen bin-
nenkort horen.

35 jarig bestaan
Het 35 jarig bestaan zal gevierd wor-
den mete een gezamenlijk etentje in
hotel Bakker en een knalfeest-avond
met medewerkers in zaal de Herberg
op woensdag 28 september.



Potgrond,
zak a 25 liter

Compost,
zak a 25 liter

en sier-
Struiken, o a rozen
kamperfoelie, forsythia,

Balkonbakken, OQQ
bruin, 60 cm lang \J*J*J

Se"" Groente- en
bloemzaden,
meerdan 51 soorten vanafa#«

Verkni 'n ' i i n i i :if>n met een groenteafdeling
n geldig tot en met

H • H ̂ H^ ̂ H^ ^B^ HHB H^iVV
STATIOMSPLEIN 31, ZÜTPHEN 10NIEUWSTAD 5. VORDEN

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

'Engelconcert no. 7
.zaterdag 12 maart
*zaal „de Engel" Steenderen

Brainbox
met o.a. ijzersterke nummers van
weleer
Voorverkoop o.a. aan de zaal
Voorprogramma THE BEFF

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-'
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen 1 1

LM.B. "Vorden"
INDUSTRIEWEG 13 TE VORDEN

Hoofdealer van CASE en SHIBAURA tractoren -
GRIESSER groenvoerladers KYLLINGSTAD-
ploegen en BOGG. BALLE - kunstmeststrooiers, deelt
hierbij mede dat: B.V. TECHNO-IMPORT - importeur
van bovengenoemde tractoren en werktuigen - vanaf
11 maart a.s. een nieuw bedrijfspand aan de Aamse-
straat 32 te Eist (Gld.) gaat betrekken.
Dit heugelijke feit wordt o.a. gevierd d.m.v. een

OPEN HUIS
van maandag 14 maart t/m vrijdag 18 maart.

Ook U bent van harte welkom op één dezer dagen. Wij
van onze kant zouden diegene die belangstelling heeft
willen uitnodigen met ons contact op te nemen. Een ge-
zamenlijk bezoek zal eventueel geheel door ons worden
verzorgd.
Tenslotte hopen wij op een snelle reactie uwerzijds,
i.v.m. het organiseren van het e.e.a.

OPGAVE:
Tel. 05752-3163 of mondeling aan het bedrijf.

Maandag 14 maart een hele dag

MODESHOW
van de grote matenspecialist die ook kleinere ma-
ten heeft, met direkt na afloop van elke show ver-
koop in hotel Bakker te Vorden.

SHOWTIJDEN
's morgens 10.00 uur
's middags 13.30 uur en 16.00 uur.
Toegang gratis inklusief consumptie.

Medewerkende zaken:
DIJKERMAN BLOEMSIERKUNST
SIEMERINK OPTIEK
WULLINK SCHOENMODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

S1*



Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft.
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

Allesreiniger, flacon 930 ml., Vrij Produkt

Balsam shampoo,
, fles 0,S liter. Vrij Produkt , zak 1500 gram, Vrij Produkt

EXtra jam CUI II ItUI C, pot, 450 gram, aardbeien, ^QQ
kersen of abrikozen, Vrij Produkt Aluminiumfolie,roi25

voor 6 liter, pakje 12 tablettenrrïipnW
—Ontbijtkoek,

Speculaas, Gaatjes zeem,pak 400 gram, Vrij Produkt

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEIM 10

Dieetmargarine, kuiPJe 250 gramGoedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

159

zonnebloemolie,
Beschuit,

, blik 200 gram, a 10 stuks, Vrij Produkt , blik 810 gram, Vrij Produkt

Erwtensoep, , blik 405 gram, Vrij Produkt

Chocoladehagelslag, pak 400 gram meik Of puur
Vrij Produkt Tissue keukenrollen,

NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN 10

Vloeibaar

«*oud300mt
Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft.
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:
Doperwten extra fijn, haif bi k vnj p^ukt 109

, 4-bordenblik, groente, kip of tomaat, Vnj Produkt 99

verpakt, Vrij Produkt
kOffie, pak 250 gram, gemalen, vacuüm 359

SnelkOOkrijSt, pak 400 gram v r j

hazelnoot, Vrij Produkt
, 85 gram, melk. puur of

, 3 stukken a 90 gram, Vrij Produkt 139
, met hechtstnp, 20 stuks, Vrij Produkt 179

44/46, Vrij Produkt
, in de maten 38/40, 40/42, 42/44 en 199

Filterzakjes nr. 2, Pak8o stuks,
139 Bouillon met rundvlees, potje 340 mi vnj pr0d199

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN J2.



De nieuwe mode staat in bloei Camel kampioensmotorcross
De mode brengt dit voorjaar een ware kleurenexplosie teweeg. De mooiste, uitbun-
digste of juist heel tedere tinten /ijn in de nieuwste kleren, schoenen, accessoires
tot zelfs make-up en haren toe, te vinden! Alsof de mode in bloei staat!
Kleuren /ijn heel duideijk de smaakmakers in de mode van nu.

Misschien zijn ze wel een reaktie op
de nare, sombere berichtenstroom uit
de hele wereld, die op deze manier
enigszins wordt overstemd. Want wie
kan er nu triest en pessimistisch blij-
ven bij al die vrolijke, dartele kleuren.
Ze nodigen immers uit tot vreugde,
blijheid en zorgeloosheid
Kom maar eens kijken bij Visser te
Vorden (lid van de Modetti-Mode-
groep). Wedden dat u zin krijgt om
meteen mee te doen aan die kleuren-
pracht?!
Naast tal van uni kleuren worden de
mooiste en zachtste pasteltinten met
elkaar gekombineerd. Wat zou u zeg-
gen van bleu, rose, grijs, teer geel, pis-
tache-groen, zalmkleur, en lavendel?
Ze zijn er in streepdessin, bloemen-
prints of in pittig patch-work.
Natuurlijk is er daarnaast opnieuw
veel wit, dat gekombineerd wordt met
alle kleuren, ook met zwart, tabak,
warme aardebruinen of met de felle
hoogzomerkleurtjes als vrolijk blauw,
zonnig geel, opvallend pink, hard
rood, knal-oranje enz., die je zelfs heel
vroeg in het voorjaar al in een uitgela-
ten, zomerse stemming brengen.
En... iedereen kan aan die fleurigheid
meedoen. Welk genre u ook kiest, de
hypervrouwelijke, de elegante mode,
de lieflijke, charmante kombinaties,
de representatieve, ietwat zakelijke ja-
ponnen of pakken, de jeugdige sets,
de vrijetijdskleding. Noem maar op,
overal komt u die veelkleurigheid te-
gen. Kom gerust passen en bekijk u in
de spiegel. U zult vast en zeker en-
thousiast zijn!
Voor de jeugd zijn er dit voorjaar ont-
zettend leuke sweathirts, vestjes, mi-
nirokjes en -jurkjes, t-shirts en kom-
plete sets, die zonder meer een lust
voor het oog zijn. Ze zitten boordevol
modieuze snufjes, zoals kangeroezak-
ken, gekleurde nestels en drukkers,
dubbele mouwen (kort over lang), v-
hals vóór en achter, sleehalzen en kon-
trastgekleurde inzetten, boorden, el-
leboogstukken enz.
De nieuwste t-shirts zijn - op z'n Ame-
rikaans - ruimvallend; luchtige hem-
djes voor warme zomerdagen zitten
wat strakker. Pittige sweatshirtsjonge
mini-jurkjes en olijke sets zijn ge-
maakt van het comfortabele sweat-
shirtmateriaal in alle, denkbare mode-
kleuren. Ze zien er prima uit en zijn
nog laag geprijds ook!
De nieuwste truien zijn vaak van pure
katoen gemaakt of nebben een ka-
toen-optiek (zien er dus uit als ka-
toen). Ook hier kent de kleurenpracht
nauwelijks grenzen. Originele dessi-
neringen en dito breitechnieken ma-
ken ze jeugdig en attractief. Verder
hebben pullovers en truien aktuele
details als boothalzen, ruime mouwin-
zetten (tot debekende vleermuisbelij-
ning toe), sportieve nestels en druk-
ker.

Ook de meeste aktuele blouses zijn
van katoen gemaakt en borrelen over
van de dartele kleurstellingen. Ner-
gens zijn meer ton-sur-ton tinten ver-
werkt; alles is uitgevoerd in vrolijke
kontrasten, zoals pastels plus hard
blauw, fel geen en/of cerise. Kortom,
ze blaken van levenslust, van plezier.
De verschillende kleuren zijn vaak op
een geometrische manier gekombi-
neerd. Zo hebben uni-blouses boor-
den, biezen, zakklepjes, kragen en/of
banen in diverse, soms heel schrille
kontrastkleuren. Opnieuw veel
mouwkappen, ruime belijningen, nes-
tels en drukkers plus ritsen en oprol-
mouwen. Nu zijn er ook speelse, bij-
passende bodywarmers in dezelfde
kleurstellingen bij verkrijgbaar, die op
dezelfde wijze sportief zijn gestyleerd.

Houdt u meer van bescheiden kleu-
ren en modellen, dan zijn de talloze
overhemdblouses met korte of lange
mouw (die naar de jaren vijftig knipo-
gen) perfekt voor u. Ze zijn er zowel in
uni als in fijne of grovere streepdes-
sins, waarin tinten als geel, écru, la-
vendel en tabak harmonieus zijn vere-
nigd.

Natuurlijk zijn er weer tal van aantrek-
kelijke pantalons in de kollektie te vin-
den. Bijv. de komfortabele bandplooi-
modellen, die smal toelopen. Of de
kuitbroeken in alle vrolijke unikleu-
ren. Verder zijn er ook veel broeken in
speelse strepen, waarin een zee van
modekleuren (soms wel 8 verschillen-
de!) te vinden zijn, zodat ze vrijwel
overal mee gekombineerd kunnen
worden..
Voor de vrije en de vakantietijd zijn er
geinige, ietwat bolle shorts en bermu-
da-achtige modellen met nonchalante
oprolpijpen. Katoen en kanvas zijn
duidelijk favoriet.
Komplete katoenen pakken, bestaan-
de uit een pantalon plus een kraagloos
jasje met drukkers en trikotboorden
zijn er in diverse modelleringen, voo-
ral in wit en alle pastels. Eindeloos
goed zijn ze te kombineren met swea-
ters en t-shirts, waarin dezelfde kleu-
ren terug komen.

De mooiste japonnen hebben of tede-
re of opvallende meerkleurige streep-
dessins. Het meest gebruikte, meest
modieuze materiaal is linnen of lin-
nen-optiek, hoewel de jeugd, zoals ge-
zegd, wegloopt met mini-jurkjes van
swcatshirtstof.
Opgestikte zakken, opstaande broo-
djes, half-doorknoop en korte mou-
wen met omslag zijn aardige details.
Uiteraard zijn er ook fleurige, luchtige
zomerjurkjes - om heerlijk in te zon-
nen - waarbij vaak een jasje hoort. Ele-
gante mantelkostuums zijn weer erg
in trek bijv. in linnen-optiek (van po-
lyester/katoen). Ook hier zijn vertika-
le streepdessins enorm populair, bijv.
in tabak met rose en bruin of lavendel.
Ruime uni rokken met grote opgestik-
te zakken en drukkers zijn er in het he-
le kleurenpalet: khaki, tabak, zwart,
marine, wit, grijs, bleu enz. Poplin en
katoen zie je veel in zowel uni als bloe-
metjes- en streepdessins.
Gloednieuw zijn - in de jassensector -
de tunica-achtige coats met ruime
schouderplooien en de (geometrisch
gevormde) kraag en manchetten uit-
gevoerd in een kontrastkleur. Andere
vlotte coats hebben vleermuismou-
wen, tunnel- of strikceintuurs, op-
staande boorden, drukkers en/of sier-
naden. De basiskleur wordt vaak ge-
kombineerd met hagelwit, waardoor
een opvallend leuk kontrast ontstaat.
Eenvoudige (maar heel lollige) blou-
sonjacks (lekker voordelig!) en parka-
achtige modellen zien er reuze spor-
tief uit. Nieuwe details zijn ook aan de
jeugdige regenjassen: vleermuismou-
wen, geraffineerde schouderplooien
en - natuurlijk - de nieuwe kleuren.
De kwaliteiten poplin, gabardine,'
oliedoekachtige materialen en chintz
zijn erg in trek.
Wat rustiger, elegantere mantels zijn
vervaardigd van grain de poudre of al-
tra (een materiaal met de allure van
suède dat licht en soepel valt en dus
heel komfortabel draagt) e.d. in meer
klassieke kleuren zoals beige, raf-
blauw, grijs en tabaksbruin.
Even binnenstappen bij Visser te Vor-
den (lid van de Modetti-Modegroep)
en u kunt kiezen uit het hele, uitge-
breide skala van mogelijkheden, die
de mode dit voorjaar biedt. De nieuwe
modekleuren lachten u tegemoet

Boonk l en Dorpsstraat
naar halve finales
De teams van de Boonk l en de Dorpsstraat/Ruurloseweg hebben zich in poule A
geplaatst voor de halve finale van het zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams.
In deze poule werden de volgende wedstrijden gespeeld:

De Boonk l - Kranenburg Oost 4-1;
Brinkerhof- Dorpsstraat 1-4; Kranen-
burg Oost - Overweg 2-0; Dorpsstraat
- de Boonk 2 0-1; Overweg - Brinker-
hof 2-1; De Boonk 2 - de Boonk l 3-4.
De eindstand luidt: 1. De Boonk l 5
gespeeld 9 punten, 2. Dorpsstraat/
Ruurloseweg 5-7, 3. De Boonk 2 5-6,
4. Kranenburg Oost 5-5,5. Overweg 5-
3, Brinkerhof 5-0 punten.
De halve finales en de verliezersronde
worden gespeeld op maandagavond
21 maart.
In poule B werden de volgende wed-
strijden gespeeld:

Hoetinkhof - Insul indelaan 2-0; Mo-
lenplan - Wiersserbroekweg 3-0; B. v.
Hackfortweg Kranenburg/Eiken-
laan 3-3. ,
Het programma voor maandagavond
14 maart luidt als volgt: Hoetinkhof-
Molenplan; Wiersserbroekweg - Insu-
l indelaan; B. v. Hackfortweg - Hoe-
tinkhof; Insulindelaan - Kranenburg/
Eikenlaan; Molenplan - B. v. Hack-
fortweg; Kranenburg/Eikenlaan -
Wiersserbroekweg; Insulindelaan -
Molenplan; Wiersserbroekweg - Hoe-
tinkhof; B. v. Hackfortweg-Insul inde-
laan.

500 cc te Hengelo Gld.
Motorspektakel van de eerste orde is zondag 20 maart a.s. in Hengelo Gld. te ver-
wachten. De Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamové organiseert op die dag
de eerste wedstryd om het Nederlands Kampioenschap motorcross SOOcc, de Ca-
mel-kampioenscross.

Op het zeer bekende en loodzware cir-
cuit 't Zand, dat die naam alle eer aan
doet, zullen op het scherp van de sne-
de om de punten voor het nationaal
kampioenschap worden gestreden.
In 1980 werd op deze baan om het we-
reldkampioenschap motorcross 250cc
gereden. De laatste jaren heeft de ve-
reniging het circuit danig onder han-
den genomen. Deze kampioenscross
is de eerste grote wedstrijd op motor-
sportgebied in de Achterhoek en Ha-
mové is blij, de organisatie hiervan te
hebben toegewezzen gekregen. Na
een aantal jaren internationaal ge-
draaid te hebben op verschillende da-
ta, is men nu weer op zijn vertrouwde
datum teruggekeerd, een week na St.
Anthonis, meteen een grote nationale
wedstrijd.
Het programma dat 20 maart gebo-
den wordt, mag er zijn: 250cc nationa-

len met rijders uit de omgeving. Vier-
takt Nationaal, de klasse van de grote
stampers. Het sonore geluid van deze
motoren zal vooral de wat oudere mo-
torcrossfans als muziek in de oren
klinken. Ronald Rietman uit Doetin-
chem doet het uitstekend in deze klas-
se.

En dan natuurlijk de topper van het
programma, de SOOcc klasse.
Is Gerard Rond, die in 1982 een ver-
schrikkelijk pechjaar had, weer klaar
voor de strijd met nationaal Kam-
pioen Toon Karsmakers?
Wat doen de ervaren rotten Frans Sig-
mans en Peter Herlings? Z i jn zij in stat
de opdringende jeugd van zich af te
houden?
Deze vragen worden beantwoord op
zondag 20 maart als de eerste Camel
Kampioenscross wordt verreden.

Vorden met 2-1
ten onder tegen
Pacelli
Het wordt zaak voor Vorden om de
komende weken punten te pakken,
wil men tenminste een gooi blijven
doen naar een hernieuwd optreden in
de vierde klas KNVB.
Dat deze aspiraties er ook inderdaad
zijn, was zondag in de uitwedstrijd te-
gen Pacelli uit Klarenbeek niet te mer-
ken.

Het werd een uitermate zwak duel,
waarbij geen der ploegen tot "hoog-
standjes" kwamen. Voor de rust had
de thuisclub de wind in de rug. Dat be-
tekende een flink veldoverwicht voor
Pacelli dat pas na een half uur resul-
teerde in de verdiende openingstref-
fer gescoord door Gerard Lieferink 1-
0.

Na de ru^pndernam Vorden welis-
waar pogwfen om de achterstand on-
gedaan te maken maar moest intussen
oppassen dat Pacelli niet ging scoren.
Toch werd het onverwachts bij een
counter l -l. Chris Hissink scoorde het
doelpunj^ien minuten voor tijd viel
dan toch^rog het doek voor Vorden.
Het was opnieuw Gerard Lieferink
die het doelpunt op zijn naam bracht
2-1.

Zwemmen
Zaterdag organiseerde de Vordense
zwemvereniging een rekreatieve wed-
strijd waaraan werd deelgenomen
door de ploegen van de Nymph uit
Gorssel; de Duikelaar uit Laren;
Steenderen, Bathmen, Twenhaars-
veld uit Holten en Vorden.

De 27 deelnemers van Vorden waren
uitstekend op dreef en legden in het
totaalklassement beslag op de eerste
plaats.

Oosters koken met
Conimex in Vorden
Op dinsdag 15 maart a.s. kunnen de
leden van de Kath. Plattelandsvrou-
wen Organisatie in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Vorden zien, hoe
ook een westerse huisvrouw met oos-
terse ingrediënten kan omspringen.
Hoe zij niet alleen een goede nasi- of
bahmi goreng kan klaarmaken, maar
hoe zij zelfs in korte tijd een volledige
indonesische rijsttafel tevoorschijn
kan toveren.

Conimex beschikt over een fantasti-
sche kennis van de oosterse keuken.
In een levendige dia-serie wordt ver-
haald over oorsprong en bereiding
van de rijsttafel. Daarna wordt er een
echte oosterse mihoen-maaltijd ge-
kookt, die door de aanwezigen kan
worden geproefd en waarover zij vra-
gen kunnen stellen. Aldus worden de
geheimen van de oosterse keuken - al-
thans gedeeltelijk - voor de kooklief-
hebbers ontsluierd. Dat de rijsttafel
lang niet zo uitgebreid en ingewikkeld
is als over het algemeen wordt ge-
dacht, is daarbij voor de meesten
steeds een van de verrassende onthul-
lingen geweest.

Waaruit bestaat dan zo'n rijsttafel?
Het basisgerecht is rijst (vergelijkbaar
met onze aardappelen). Daarbij wordt
een hoofdgerecht (vlees, vis, kip of ei)
geserveerd en een sajoer (onze groen-
teschotel). Hierin kan eindeloos in
smaak en bereidingswijze worden ge-

varieerd. Rijst, sajoer en hoofdgerecht
kunnen bovendien worden aangevuld
met een aantal kant-en-klare bijge-
rechten, zoals atjar ((tafelzuur), ket-
jap, seroendeng (geroosterde kokos
met kruiderij), sambal en kroepoek.

Soms wordt de rijst in het rijsttafelme-
nu vervangen door mie (gemaakt van
tarwebloem), of door mihoen. Mi-
hoen of rijstmie heeft dunne witte dra-
den en wordt gemaakt van rijstmeel.
Mihoen krijgt in Nederland meer en
meer bekendheid. Omdat het eenzeer
smakelijke en zeer snel te bereiden
vervanging voor bahmi is, laat het Co-
nimex team tijdens de demonstraties
zien, hoe een mihoenschotel kan wor-
den klaargemaakt. Deze kan dan teza-
men met een aantal bijgerechten, die
uit het Conimex assortiment afkom-
stig zijn, worden geproefd.

Ook het gebruik van de Conimex sau-
sen en rijsttafel mix e n w t t t gede-
monstreerd.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Meneer, kunt u me ook zeggen of we hier een rondwandeling kunnen
maken?"
Kieften Harm sprong van de fietse en kek nao de luu die um dit evraogd
hadd'n: un vrouw met un paar buuls van jonges en nog un groot kalf van
un hond. Schienbaor wazzen zee net hier anekommen en hadd'n de au-
to op de parkeerplaatse veur kasteel Vorden ezet, daor kwammen ze ten-
minste af.
"Oh, wandelen kö'j hier meer dan zat, a'j wilt wel un helen dag, a'j 't be-
newarak f r maor veur in orde hebt".
Jao, dat snappen ze wel, maor zee bedoeln of t'r ok wandelingen uutezet
waarn. De vrouw vetell'n Harm dat ze in 't darp bi'j "De Herberg" un lek-
ker köpken koffie edronken hadd'n. Maor op de folder van Vorden, die
ze daor ekregen hadd'n (en die d'r volgens eur heel mooi uutzaog)
konn'n ze toch neet wandelen.
Oh, zei Harn, "dan mo'j dat buuksken van de v.v.v. hemmen oaver 't
landgoed hier. Daor steet dan, naöst de wandeling, ok nog van alles in
oaver wat t'r onderweg zoal veur moois te zeen is".
"En is de v.v.v. hier ver vandaan?"
"Dat geet nogal, maor ze zit wel 's zundags dichte, vandage zö'j ow dus
zonder dat ding mott'n redden".
"Ja maar, we bedoelen eigenlijk een paaltjes-wandeling zoalsje op ande-
re plaatsen ook wel ziet, of hebben ze die hier nog niet uitgevonden?".
De meniere waorop de vrouw dit zei kwam bi'j Harm neet zo angenaam
oaver. "Now, uutevonnen, 'k geleuve da'k t'r al wel 's oaver heb heur'n
praoten. Maor d'r oaver praoten en de poste op de plaatse zett'n bunt na-
tuurluk twee heel veschillende dinge en 't eerste geet makkelukker as 't
tweede".

"Maor meschien dat 't Gelders Landschap, waor dizze busse achter ow
van bunt, hier toch nog wel un keer wark van maakt. En veur vandage
kan 'k ow wel zo ongeveer uut de duuke doen hoo of i'j 't beste loop'n
kont. A'j maor zegt hoolange of i'j ongeveer onderweg wilt wean".
Zo'n anderhalf a twee uur hadd'n ze wel de tied en an de hand daorvan
lei Harm eur haorfien uut waor ze hen mossen loop'n umme wer bi'j 't
kasteel uut te komm'n.

"Hartelijk bedankt meneer, en attendeer de v.v.v. toch nog maar 's op
die paaltjeswandeling, er zullen op zondag toch wel meer mensen ko-
men om hier te wandelen".

En dat dut Harm dan bi'j geleagenheid wel 's un keer. Want at de luu op
eur gemak wandelt, dan ziet ze pas hoo mooi of't is bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

Honderden zien uw
etalage-
Duizenden lezen uw
advertentie in Contact

'̂  NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uit-

gebreide kollektie voor u ter inzage. De
y nieuwste ontwerpen van traditioneel tot

modern. Komt u eens langs. Ook
de tekst kunnen wij

samen met u
opstellen.

Drukkerij
WEEVERS
Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 1404

iflfcraird
P.S. Zojuist
verschenen

:.::-r^-:-'dé nieuwe
kollektie.



TOT F 2000!-VOORDEELTIJDENS
UNIEKE INRÜILAKTIE VAN CITROEN.

Heeft u een auto die niets meer waard
is? Of een auto die nog wel veel waard is?
Wilt u helemaal niet inruilen? Wilt u financie-
ring? Wilt u geen financiering? In alle gevallen
bieden wij u nu een buitenlcansje.

Zelfs de oudste auto nu f2000,-* waard.

Zelfs voor het onooglijkste wrak geven
wij u nu f2000,-* mits de auto twee weken op
uw naam staat, u een nieuwe Citroen koopt en
deze laat financieren bij Citroen Financierings-
mij. Nederland

Dit is een financiering tegen gebruike-
lijke voorwaarden en gunstige condities. Een
unieke mogelijkheid om extra voordelig in
een nieuwe Citroen te stappen en op een
leuke manier van uw oude karretje af te
komen.

Extra hoge inruil als uw auto meer dan
f 1000 - waard is. "

Is uw auto meer waard dan f 1000,-
dan bent u nu toch voordeliger uit vanwege

NIEUWE EEND V.A. F 9.995,- OF VA F 223,- PER MAAND.

NIEUWE GSA V.A. F 16.580,- OF V.A. F 357,- PER MAAND.

de zeer royale inruilprijs die wij bieden, en die
natuurlijk boven de f2.000,- zal liggen.

In dit geval kunt u natuurlijk ook pro-
fiteren van de gunstige financieringsmogelijk-
heden die wij u aanbieden.

Ook voordeel voor wie niets inruilt.

Heeft u géén inruiler dan verwelkomen
wij u toch tijdens deze bijzondere inruilaktie.

Ook u kunnen wij een zeer aantrekke-
lijk voorstel doen.

U wilt niet financieren.

Met inruil of zonder inruil, als u er de
voorkeur aan geeft om niet van de financie-
ringsmogelijklieden gebruik te maken: wij
willen u graag een uitstekend voorstel doen
bij de aanschaf van een Citroen.

In alle gevallen biedt deze aktic u dus
voordeel.

En in alle gevallen gaat u op gunstige
condities in zo'n zuinige comfortabele Citroen
rijden. Kom dus in ieder geval even praten.

VAN 10 T/M 19 MAART MEER GELD VOOR UW AUTO EN MEER AUTO VOOR UW GELD BIJ CITROEN

AUTOMCfelELBEDRIJF RUE$llMK BV
BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735 -1753
DE VLNTERKAMP11, RUURLO TEL 05735 -201

134

Administratiekantoor
KLEIN LEBBINK B.V.
RAADHUISSTRAAT 22, VORDEN. TEL. 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1982
houden wij extra zitting op de volgende woensda-
gavonden 16 maart, 23 maart en 30 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Husqvarna en Eco

motorzagen
Levering uit voorraad. Zeer vlotte reparatie.

Fa. Kuypers
Telefoon 1393.

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
HACKFORTERWEG 33, WICHMOND.
TEL 05754-621
BIEDT AAN MET GARANTIE:

Fiat 128 NOV 1978
Ford Escort 1300 L 1977
Ford Escort «00014 drs n0v 1977
Mazda 1300 1976
Tevens voor af uw onderhoud en reparatie.

GRANDIOZE VOORJAARSTAPIJTAKTIE
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

Wij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen
brengen wij weer tapijtaan-
biedingen met de hoge kwa-
liteiten en de lage prijskaar-
tjes waar u op gewacht
heeft! Een geslaagd voor-
deelfeest voor degenen die
snel reageren

Woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerv
van 289,- voor:

249,-
-l- gratis leggen.

p.m.

HELMINK B.V.
WflDnclU Zutphenseweg 24
VUnUhlM Tel 05752 1514

EIBERGEN uag'e16
Tel. 05454-4190

Woonkamertapijt
d, zuiver scheerv
- voor:

198,-
400 breed, zuiver scheerwol
van 229,- voor:

+ gratis leggen.

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 175,- voor

149,-
-f gratis leggen.

p.m.

Slaapkamertapijten
Nylon 400 breed
diverse kwaliteiten nu vanaf:

69,- p.m.

-l- gratis leggen

1 Gratis reservering en
verzekering voor latere levering
Alles onder volledige garantie
Aanbiedingen zijn geldig zolang
de voorraad strekt.

Woonkamertapijt
50% wol, 50% nylon met korte
luspool van 139,-

m _

ƒ p.m.
-t- gratis leggen (bep. voorr.)

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 98,- voor

p.m.

+ gratis leggen.

Nylon lopers
Oersterk vilttapijt

70 Breed 20,-P m

100 breed 25,- p.m.

Karpetten
zuiver scheerwol
in 150/230
vanaf

398,-



NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN

ItiHIiPOlM

wij hebben
de échte

Suntracks
van Rockport

supersoepele
schoen voor in huis of
op reis. Ideaal voor
a ulo, caravan, hooi,
hotel of vliegtuig.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Voor erfbeplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Tel. 05752-6721

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

AUTORIJLESSEN?
B.O.V.A.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

met
Televisie

reparaties
=1- direct

ik naar

uw vakman
van1 vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
,lteds doettreffendi

Te koop een zwarte bastaard
hond één jaar oud.
Tel. 05753-7213.

Voorjaar 1983
Alle nieuwe behang is binnen,
komt u rustig kijken
Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Voor de Blauwe Bok van aan-
staande zaterdag zijn er i.v.m.
ziekte nog enkele kaarten be-
schikbaar. Tel. 1770.

Heden nam de Here tot Zich onze lieve vader en grootva-
der

HENDRIK JAN BERENPAS
weduwnaar van Everdina Johanna Norde

op de leeftijd van 86 jaar.

Roden: F.J. Berenpas
Eefde: J.W. Anema-Berenpas

IA. Anema
Vorden: JA. Berenpas

M. Berenpas-v.d. Kamp
Den Haag: W. Nederhoed-Berenpas

J. Nederhoed
Zutphen: H.J. Berenpas

E. Berenpas-Bargeman
Vorden: W. Berenpas

en kleinkinderen

Vorden, 9 maart '83
Villa Nuova

Correspondentieadres: Mosselseweg 1, 7251 KT Vor-
den.

De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar vrij-
dag 11 maart van 19.00 - 19.45 uur gelegenheid is tot
condoleren en afscheid nemen. De rouwdienst zal ge-
houden worden op zaterdag 12 maart om 13.00 uur in de
Geref. kerk te Vorden, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats te Vorden om
14.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het rouw-
centrum.

L.M.B.
VORDEN
Industrieweg 13,
tel. 05752-3163.
Vorden

Wij maken graag een aanbieding van deze moder-
ne uitgevoerde traktoren.
* Wij leveren nu nog tegen voorverkoopprijzen uw
nieuwe hooibouwwerktuigen o.a. KUHN-FAHR en PZ.
* KRONE en MENGELE opraapsn ij wagens tegen lage
prijzen.
* Diverse inruilmachines o.a.
PZ Super Strela, PZ CZ 330 Super-hark, KEMPER-com-
bimachine, diverse trommelschudders, acrobaten enz.
Inruil tractoren o.a.:
David Brown Case met en zonder cabine van 48 t/m 72
PK; 1 MF 275 (1300 draaiuren); 1 Ford 3000; 1 Same
„Delfino".
Nieuwe WEIDESLEPEN; zware uitvoering tegen spe-
ciale prijzen; 1 nieuwe KILVERBAK tegen een zeer
scherpe prijs.

In de gezegende ouderdom van 86 jaar is heden van ons
heengegaan onze geliefde zwager, neef en oom

HENDRIK JAN BERENPAS

W. Norde
J.B. Norde-Winkel

D. Norde
J.H. Norde-van Ark

JA. Norde
M.E. Norde-Norde

neven en nichten

Vorden, 9 maart 1983

VORDENS MANNENKOOR
19 maart

HANEN J 4,50
Zaterdag 19 maart verkopen leden

van het Vordens Mannenkoor huis

aan huis haantjes.

Opbrengst voor een plaatopname

van het koor.

Motorgazonmaaiers
Breng nu Uw machine voor een onder-
houdsbeurt bij de vakman. Rep. met
garantie.

Fa. KUYPERS
Telefoon 1393.

Maak nu een afspraak met Uw hove-
nier voor al Uw

tuinwerkzaamheden
Tevens het adres voor bomen, hees-
ters, vaste planten, bloeiende violen en
primula's, bloemzaden etc. etc.

f.
t Zutphenseweg 64

7251 DL Vorden
^ Tel. 05752-1508.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Paas ve rzi l ve r i n g
Bouwbond F.N.V.
op maandag 14 maart a.s. van 19.00 tot

21.00 uur. B. v. Hackfortweg 8.

^eiïoortekaartje ?
Een geboortekaartje moet apart zijn.

Net zo apart als uw baby.

Vraag dan speciaal naar de

Intercard kollektie.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.

Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 1404

Aanleg en onderhoud van tui-
nen, verkoop van tuinplanten
(alleen op zaterdag).
Hoveniersbedrijf en kwekerij
G.J. Bosman, Kervelseweg 23
Hengelo Gld. Tel. 05753-2619
De hovenier met erkenning.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

JOUW LEEFTIJD.,.
Je bent bijna 16.

Hè, hè... eindelijk.

Je mag nu echt op de bromfiets. Je weet dat je ouders - te gek
overigens - hun hart een beetje vasthouden. Natuurlijk weet je
best wat je doet en je stapt er niet zomaar op.

Jouw rijschool (waar je later je rijbewijs gaat halen) heeft een
leuke bromfiets-kursus voor je klaargemaakt. Er zit van alles in.
Een beetje techniek om zelf eens wat te sleutelen, en nog een
heleboel andere echte wetenswaardigheden.

Het is een steengoede kursus. Je rijschool heeft deze kursus
opgezet in samenwerking met het Nationaal Opleidingsinstituut
voor Verkeersinstrukteurs VAR/VVI.
Na afloop van de kursus krijg je een goed bromfietsboek, een
uitgave van Veilig Verkeer Nederland en een bromfietscertifikaat.

Als je zin hebt, vul dan onderstaande koupon in en stuur hem op
naar je rijschool.
Je ontvangt dan alle gewenste inlichtingen.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

G. BULTMAN H.K. v. GELREWEG^35, VORDEN. TEL 1753

NATIONAAL BROMFIETSPROJECT VAN
DE NEDERLANDSE AUTORIJSCHOLEN^

KÜUrvN Ja, ik wil meer weten van de
bromfiets-kursus.
Naam: Voornaam:

Adres:

Postcode /Woonplaats:

Toegewijde verzorging

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink 4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36

Te koop: consumptie aardap-
pelen surprise + pimpernel.
H. Snellink, Bekmansdijk 4.
Tel. 05752-6867.

Voortuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Tel. 05752-6721

Mondelinge opleiding voor het

CHAUFFEURSDIPLOMA,, „v M
Opgave en inlichtingen voor de nieuwe cursus

VERKEERSINSTITUUT GROENEVELD
Garvelinkplein 11, Ruurlo. Tel. 05735-1788.
Ook voor uw

MOTOR- AUTO- en VRACHTWAGENRIJBEWIJS

Modecentrum

Het is al
lente bij

Ruurlo

In onze nieuw ingedeelde winkel hangt de

voorjaarskollektie klaar!
Grote kollekties in de nieuwste kleuren voor dames, heren en kinderen.
Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open tussen 6+7 uur.

Zaterdags doorlopend open tot 4 uur, ook tussen de middag.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 10 maart
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Veel deelname slipjacht

Na tweemaal te zyn uitgesteld kon dan zaterdagmiddag eindelijk de door de Kon. Ned. Jachtvereniging geplande slipjacht te
Vorden doorgaan vinden. Nadat de meute by Hotel Bakker was vertrokken, gadegeslagen door vele toeschouwers, was er een
kwartier later de ontvangst by het gemeentehuis "Kasteel Vorden". Hier werden de deelnemers verwelkomd door de voorzitter
van het VW de heer G.W. Eyerkamp.
Deze wees er onder meer op dat het de vierde keer was dat er in de mooie omgeving van Vorden een slipjacht wordt georgani-
seerd.

Na het aanbieden van de Sterrip cup,
brachten sonneurs enkele jachtmelo-
diën ten gehore, waarna de jacht werd
aangeblazen. Een prachtig gezicht,
met kasteel Vorden als fraai decor, om
de meute voorafgegaan door Hunt-
master Dick van Laar (hij had ditmaal

liefst 42 honden bij zich) te zien voor-
bijtrekken.
In totaal waren er 50 deelnemers.
Bij de Nordebrug werd de eerste run
ingezet; waarna de tweede run bij de
familie Knoef aan het Stapelbroek
werd ingezet.

De derde run was bij de familie Hul-
stijn. Overal langs de route vele toe-
schouwers.

Precies volgens schema werd tegen
kwart voor vijf in de weide voor het ge-
meentehuis de jacht afgeblazen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uit het Ratti-kamp
s.v. Ratti l afd. zaterdag - Helios l: 4-0
Ratti kreeg bezoek van Helios uit De-
venter, welke op de derde plaats staat.
Ratti was het laatst op 29 januari in de
wei geweest, wat het spel niet te goede
kwam. Er werd aan weerskanten
slecht gespeeld. Toch was het Ratti die
veel meer kansen schiep. Helios
kwam nauwelijks in de eerste helft
voor het doel van Ratti. In de l l e mi-
nuut was het R. Gosselink, die de bal
aangaf aan Gerrit Hoetink welke daa-
rop hoog voor het doel via een achter-
speler van Helios scoorde 1-0. In de
16e minuut was het opnieuw Gerrit
Hoetink die de stand op 2-0 bracht.
Dat betekende het 100e doelpunt dat
voor Rat t i in deze competitie werd ge-
scoord. In de 31e m i n u u t werd een
corner, genomen door J. Nijenhuis,
door H. Klein I k k i n k met een kopbal
in een doelpunt omgezet 3-0. Daarna
werd vooral door Ratt i ongecontro-
leerd gevoetbald, de ba l len werden
onzuiver aangegeven, waar ook het
speelveld dat erg hobbelig is niet on-
schuldig aan was.
Met 3-0 was het rusten.
Een feller spelend Helios na rust
bracht iets meer gevaar voor het Rat t i -
doel. Toch was het Henk Bul ten die in
de 52e minuut 4-0 aangekende. Door-
dat Rat t i de dekk ing in de achterhoe-
de l i e t varen kwamen enkele gevaarlij-
ke aanval len van l le l ios voor het doel
van Wassink. Maar ook hun schoten
waren onzuiver. Enkele hachelijke si-
tua t ies kwamen voor het Helios-doel
waarbij de bal van de doellijn werd ge-
kopt of getrapt dooreen l le l iosachter-
speler. Ratti vond het blijkbaar ge-
noeg, de stand bleef4-0. Ratt i staat bo-
venaan met een doelgemiddelde van
102-12^ gevolgd door Voorst en He-
lios.

Ratti l (afd. dames) - Vaassen 1: 2-2
Na een lange tijd niet gespeeld te heb-
ben ging Ratti met volle moed het
veld op. Ratti ging direkt in de aanval
waardoor ze al gauw op voorsprong
kwamen door Marjo Gotink. Hoewel
Ratti goed speelde maakte Vaassen
gelijk 1-1 door een corner die uit de
richting raakte door een Ratti-speler.
In de tweede helft kwam Ratti opzet-
ten en maakte in de 20e minuut 2-1
door Anita Berendsen. Door een fout
in de achterhoede van Ratti kwam
Vaassen op gelijke. 2-2.

Ratti (zo) - Steenderen: 2-3
Ratti heeft een 2-0 genomen voor-
sprong niet kunnen vasthouden. Voor
de rust scoorde Dinant Hendriksen
tweemaal en in die fase van de wed-
strijd had de thuisclub dan ook het be-
tere spel.
Steenderen kwam echter gaandeweg
beter in haar ritme en nog voor rust
kon Wim Fontijn de achterstand ver-
kleinen tot 2-1. Na de thee kregen bei-
de ploegen diverse kansen. Steende-
ren wist een hiervan te benutten mid-
dels Gerrit Wolters en zo stond na 55
minuten voetbal de stand weer geli jk
2-2.
Een kwartier voor tijd pakte Steende-
ren alsnog de volle winst door een
hoekschop direct in het doel van Ratti
te deponeren. Ratti stond derhalve de
volle winst af aan de bezoekers, het-
geen niet nodig was geweest.

Baak 5 - Ratti 4 (zo)
Ratt i 4 was na het tegen Rietmolen be-
haalde gelijke spel erg gemotiveerd
om van tegenstander Baak 5 te win-
nen. Dooreen misverstand arriveerde
men reeds om tien uur in Baak, echter
werd eerst om half een a f g e t r a p t .
Een en ander mocht de Kranenbur-
gers niet deren. Voor de rust bracht
Benny Nijenhuis uit een voor/et van
broer Jan de stand op 0-1. Na de rust
wist Rat t i de vele kansen niet te be-
nutten. Ab Waarle soleerde kort voor
tijd over de gehele l inkervleugel en
diens voorzet kwam op de lat, maar
Benny Nijenhuis wist de Baakse goa-
lie alsnog te verschalken.
Laatstgenoemde speler viel in voor
Johan Engberts, die met een gebro-
ken p i n k vanaf de l i jn moest toezien.

Ratti za. 3 - Nieuwland 4: 0-4
De Kranenburgers hadden uit met 3-2
van koploper Nieuwland gewonnen.
Afgelopen zaterdag echter moest Rat-
ti het onderspit delven. Toch kan Ratti
op een goede wedstrijd terugblikken.
Met de ruststand was de achterstand
0-3. De eindstand was 0-4. Hetgeen
niet wil zeggen dat de thu i sc lub werd
weggespeeld. Ratti kreeg nog diverse
kansen, maar het k le ine beetje geluk
was er die middag niet. Ton Klootwijk
verving de wegens werkzaamheden
afwezige doelman Ger Lenderink op
goede wijze.

Ratti heeft weer een pupillen-team
Afgelopen zaterdag heeft het pas ge-

vormdJ^pillen-team van Ratti haar
eerste wedtrijd gespeeld tegen Ruur-
lo. Deze ontmoeting eindigde in een
zege voor Ruurlo 0-3. Doelverdedig-
ster Annet te Pas deed het goed. Het
team k;^|chter nog wel enige verster-
king ge^lken. Dus jongens en meis-
jes wilt ge voetballen meldt je dan a.s.
zaterdag in het klubhuis van Ratti.
Jan, je leest het goed: pupillen-voet-
bal mag gemengd gespeeld worden.

Uitslagen B.V. Flash
Gezelligheidswedstnjden.
Flash Vorden 3 - Didam.
Ook na afloop van de voorlaatste wed-
strijd blijft het 3e team van Flash nog
steeds ongeslagen. Ditmaal moest het
team uit Didam het hoofd buigen. Al-
leen Henk Visschers verloor zijn sin-
gle: 6-15 en 5-15. Tom Klootwijk
maakte het zeer spannend in zijn sin-
gle en moest in beide sets verlengen:
14-17 en 15-17. Ook in de dames dub-
bel moesten Ans Liefveld en Astrid
Ligeon hun beste beentjes voorzet-
ten: 2-15, 15-4 en 15-10. Einduitslag
B.V. Flash Vorden 3 - Didam: 7-1.
Districts competitie.
Flash Vorden 2 - Lichtenvoorden BC
4
Op vrijdagavond toog Flash naar de
Hameland hal in Lichtenvoorde. Ach-
ter in de koffer, lag goed opgeborgen
het nieuwe "geheim" wapen van en
van de leden. Opgetogen kwam hij uit
de kleedkamer en voerde zijn team
naar het strijdperk (slachtveld). Uit
zijn tas kwam het goed bewaarde ge-
heim het nieuwe racket. Het leek een
heel goed racket, want hij won er zijn
single mee. Ook de tweede heer Huub
Marlens won zijn enkel. Doch toen
waren de tegenstanders bekomen van
de eerste schrik en zetten zelf een ge-
heim wapen in. Dit nu, bracht de Vor-
denaren totaal in de war, en dat bleek
dan ook wel uit het feit, dat de beide
dames hun single's verloren. Ook alle
4 dubbels gingen verloren. Het gehei-
me wapen bleek laten van Lichten-
voorde ook een nieuwe racket te zijn,
doch van een ander merk en véél
duurder , tja en wat moetje dan....
Einduitslag LBC 4 - Flash Vorden 2:6-
2.

Eerstvolgende thuiswedstrijden op
dinsdagavond 15 maart a.s.

Dammen
De Gelderse kampioenschappen zijn
afgelopen zaterdag beslist. In de
Hoofdklasse verloor Henk Ruesink
van Aal t v.d. Keulen (Ermelo) , waar-

door hij de derde plaats verloor ten
gunste van Henk Sonderen (Winters-
wijk). Zijn vierde plaats geeft wel
recht op deelname aan de kwartfina-
les van Nederland. Henk Grotenhuis
miste de winst tegen hekkesluiter Dik
van Roekei (Ederveen) en kwam daar-
mee een punt tekort om zich in de
groep spelers te vestigen, die nog
moeten uitmaken wie zich plaats voor
de kwartfinales. Simon Wiersma ver-
loor de laatste ronde van Antoon Jans-
sen (Wamel), en eindigde met 6 pun-
ten op een gedeelde 4e plaats. Wieger
Wesselink was sinds de vorige ronde
al zeker van het kampioenschap bij de
junioren, en speelde remise tegen Eg-
bert van Hattem (Harderwijk). De
skore van 20 uit 11 mag er wezen.
Henk Hoekman plaatste zich bij de
aspiranten door een 4e plaats voor de
halve finale van Nederland. Er werd
simpel gewonnen van Drutenaar
Frans Vervoert. De kwartfinales be-
ginnen in april; de halve finales voor
junioren en aspiranten vinden rond
Pasen plaats.
De derde wedstrijd die de aspiranten-
viertallen speelden, werd met 6-2 ge-
wonnen. Het betrof een uitwedstrijd
tegen DCH Hengelo. Wim Berenpas
en Henk Hoekman wonnen aan de
bovenste borden. Jürgen Slütter en
Martin Boersbroek moesten met re-
mise genoegen nemen.
In de derde bekerronde waren de vol-
gende uitslagen te noteren: H. Rue-
sink - W. Sloetjes 2-0; J. Hoenink - W.
Wesselink 0-2; J. Masselink - G. ter
Beest 2-0; H. Graaskamp - G. Wassink
0-2; Voor de onderlinge kompetitie
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: senioren Eerste Klasse: B.
Rossel - G. Hulshof 0-2; S. Buist - D.
van Rikxoort 0-2; B. Wentink - J. La-
mers 1-1; E. Brummelman - H. Wan-
sink 0-2; G. Brummelman - B. Hid-
dink 0-2; B. Breuker - H. Esselink 2-0.
Jeugd: B. Voortman - B. van Zuyle-
kom 2-0; J. Dijk - W. Hulshof 0-2; F.
Ibrahim - H. Berenpas O^k J. Kuin -
M. Boersbroek 0-2; W. H^npas - G.
Brinkman 2-0; J. Slütter- E. van Est 2-
0; M. Boerkamp - A. Bouwman 2-0; J.
Slütter - E. te Velthuis 2-0; E. van Est -
F. Ibramhim 2-0; H. Berenpas - G.
Brinkman 2-0; E. Brumj^hnan - W.
Hoenink 2-0; F. IbrahimW- Hulshof
0-2.

Judo
Judokwai-Vorden was afgelopen za-
terdag gastheer voor de teams uit
Voorst, Ulft en Colmschate.
Gestreden werd om de punten voor
de jeugdcompetitie in de 6e ronde.
Werd Judokwai-Voorst op 5 febr. j.l.
nog met 5-1 verslagen. Ditmaal had
het team uit Vorden bestaande uit:
Ronald Visser, Georg Hui th , Paul te
Lindert, Roy te Lindert, Sander Hac-
cou, Ernst te Velthuis, Remco van de
Vuurst en Gerrit Jan Kroese er duide-
lijk meer moeite mee.
De punten moesten gelijk verdeeld
worden: 3-3.
Tegenover Ketelaar l uit Ulft stonden
de jongens op scherp, daar dit nog een
onbekende was voor Judokwai-Vor-
den. Hiervan werd l partij onbeslist.
De uitslag 4-1.
Moest Colmschate 2 vorige keer met
3-2 het onderspit delven, ditmaal wer-
den nog meer punten prijs gegeven: 4-
1.
De overige uitslagen:
Ketelaar l - Judokwai-Voorst 3-3;
Colmschate 2 - Judokwai-Voorst 4-2;
Ketelaar l - Colmschate 2 3-2;
De tussenstand na 6 ronden:
Ie Judokwai-Vorden met 36 punten
uit 9 wedstrijden; 2e Kleinhuis-Zut-
phen 35-12; 3e Colmschate 2 35-12;
4e Judokwai-Voorst 31-12; 5e Ophuis
Hengelo (O) 25-9; 6e Ketelaar Ulft 25-
9; 7e Jindo Doetinchem 16-9.
Met nog l ronde voor de boeg bij Ke-
telaar in Ulft op 19 maart a.s. heeft Ju-
dokwai-Vorden de beste kansen het
kampioenschap naar zich toe te trek-
ken.

B.V. Kranenburg
Het eerste team toog naar De Keu in
Hengelo en won overtuigend met 33-
37.
Het tweede team moest thuis aan Ons
Genoegen uit Baak de eer laten. Hier
was de eindstand 34-36.
Kranenburg 3 versloeg Olburgen 3
met 37-32. Ook Kranenburg 4 wist
niet tot winst te komen. Met 30-34
gingen de jongens van VOP 2 naar
Hummelo terug.
Kranenburg 5 .tenslotte kwam met
een nipte 36-37 overwinning thuis uit
Olburgen.

Dash dames voorlopig
uit degradatiezone
De competitiewedstrijden tussen de
dames van SVS uit Schalkhaar en
Dash uit Vorden dragen altijd vergele-
ken bij andere wedstrijden een spe-
ciaal karakter. Zo ook zaterdagmiddag
in deze sfeervolle streekderby.
De Dash dames begonnen ijzersterk
en volgden de instrukties van coach
Kuiper strikt op zodat de eerste set
met 15-4 werd gewonnen. De "lijn"
zette zicht in de tweede set door via
een 15-8 overwinning.
De Dash dames dachten toen kenne-
lijk op rozen te zitten met deze 0-2
voorsprong. Niets was minder waar
want SVS sloeg keihard in de derde set
terug 15-5. De vierde set leek voor
Dash in een regelrechte debacle te
eindigen. Op gegeven moment leidde
SVS zelfs met 13-1. Dash kon nog iets
terug doen maar kon niet verhinderen
dat met 15-6 werd verloren.
Stand 2-2. De laatste set moest de be-
slissing brengen. Dash draaide toen
weer met volle overtuiging en gaven
zij SVS met de rake cijfers 15-3 geen
kans. Door deze 3-2 zege zijn de Dash
dames voorlopig uit de degratiezor-
gen.
De heren 2 haalden het huzarenstukje
uit door koploper Wilhelmina met 2-1
te verslaan. De setstanden waren 15-5
en 15-4 in het voordeel van Dash. De
eerste set ging met 15-11 verloren.
Komende zaterdag worden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Dash l (da-
mes) - Verdan (Haaksbergen); Dash 2
(dames) - Bruvoc(Brummen); Dash l
(heren) - Bruvov (Brummen). De he-
ren 2 zijn vrij.

Treffers l van slag
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers '80" is
wat van slag af. Tegen Grol 3 werd
thuis met 4-6 nederlaag geleden. F.
Evers wist tweemaal te winnen. R.
Knippen en invaller R. Ilbrink elk één
partij. Het tweede team speelde met
5-5 gelijk tegen Hetax 1. Invaller G.
Wullink won tweemaal. Jansen en
Voortman elk éénmaal alsmede de
dubbel.
Treffers 3 verloor thuis met 2-8 van
Winterswijk 6. ALleen R. de Heus
slaagde er tweemaal in te winnen.

Junioren in opmars
Bij de junioren is Treffers l in opmars.
G. Weevers won in de wedstrijd tegen
Dynamo 5, driemaal; terwijl P. v.d.
Wal 2x en J. den Enting lx gezamen-
lijk voor een 8-2 zege zorgden. Het
tweede juniorenteam won met 10-0
van Dynamo 8. Hier wisten R. Ilbrink,
R. Wiekart en R. Schouten de volle
winst binnen te halen.

Irma Woltering ruiter
van het jaar by
"De Graafschap"
Irma Woltering is tijdens de Bonte
Avond, welke gehouden werd in het
dorpshuis " 't Onderschoer" te Bar-
chem, uitgeroepen tot ruiter van het
jaar 1982. Zij behaalde in dat jaar met
haar pony Moonlight de meeste
winstpunten. Waarnemend voorzitter
de heer H. Spijkerman overhandigde
haar zaterdagavond de bijbehorende
bokaal alsmede een ingelijste oorkon-
de. Het bestuur had voor haar jaarlijke
feestavond dit jaar gekozen voor een
akt ivi te i ten avond, waaraan door ie-
dereen kon worden meegedaan.
De ruim honderd aanwezigen konden
over de avond verspreid hun kunnen
tonen op het gebied van kegelen, sjoe-
len, balgooien en ballero. Tevens kon
men onder deskundige leiding van le-
den van de schietvereniging op de-
schietbaan zijn kwaliteiten tonen.
De door de leden meegebrachte prij-
zen kregen hun bestemming via het
rad van avontuur dat met veel plezier
gedraaid werd door oud-voorzitter de
heer Johan Norde.

Voorjaarsrit
"de Graafschapryders"
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondag 13 maart een
orienteringsrit (voorjaarsrit). De start
is bij café Schoenaker. De rit heeft een
lengte van ongeveer 50 kilometer en is
uitgezet door de heren W.D. Wesse-
l ink en J. Mennink. De rit telt mee
voor het provinciaal kampioenschap.

„Achtkastelenryders"
tikkeltje ontstemd
"Het is jammer dat er sommige men-
sen plezier in hebben anderen dwars
te zitten", aldus Johan Pardijs de voor-
zitter van de V.R.T.C. de "Achtkaste-
lenrijders" zondag na afloop van de
door deze vereniging georganiseerde
veldtoertocht. Verschillende leden
zijn flinke tijd in de weer geweest om
de route van plm. 45 kilometer van pij-
len te voorzien. Maar zie, "lolmakers"
vonden het blijkbaar nodig om op di-
verse plaatsen deze pijlen weg te ha-
len. Gelukkig heeft dat geen al te na-
delige gevolgen gehad voor deze toer-
tocht. De tocht met als vertrekpunt
het Gemeentelijk Sportpark, ging
door de buurtschappen Medler, Gal-
gengoor, verder via het Veen, Lo-
chemseberg, Barchemseberg. Bij de
Groene Jager te Barchem was een
rustpauze ingepland.
Aangezien deze zondag ook het toer-
seizoen op de weg weer begon viel de
deelname aan deze veldtoertocht
(welke een rekreatief karakter droeg)
in Vorden wat tegen. Desondanks
wordt er volgend jaar opnieuw een
veldtoertocht georganiseerd, zo deel-
de het bestuur na afloop mede. De
openingstocht op de weg voor leden
van de "Achtkastelenrijders" is zon-
dag 27 maart.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandg van de maand
schrijfavond Amnesty International.

11 maart Jong Gelre Volleybal Dorps-
centrum

12 maart Jong Gelre Provinciale bin-
nensportdag Hanzehal Zut-
phen.

15 maart KPO
15 maart HVG Vorden ontmoetings-

dag
15 maart NCVB Dorpscentrum
16 maart N.B.v.Pl.Vr.
17 maart Bejaardenkring reisje
18 maart Jong Ge|re tafeltennis

Dorpscentrum
23 maart Kringledenavond KPO
24 maart Jong Gelre Vormingswerk-

groep Hotel Bloemendaal
28 maart Jong Gelre Agrarische ge-

spreksgroep Hotel Bloe-
mendaal

30 maart HVG Vorden dorp
31 maart Koflïemiddag N.B.v.Pl.Vr.
31 maart Bejaardenkring Paasmiddag

Dorpscentrum

V.V. Vorden
Programma zaterdag 12 maart:
Zelhem AO - Vorden AO; Vorden A l
- SVBV Al; Vorden BI vrij; Vorden
B2 - AZC B2; Vorden C l - Gazelle C l;
Vorden C2 - Erica C3; Vorden C3 -
Brummen C5.
Programma zondag 13 maart:
Hercules - Vorden; Lochuizen 2 - Vor-
den 3; Markelo 5 - Vorden 6; Berghse
Boys 9 - Vorden 8.

Simavi
Van 14 tot en met 19 maart a.s. wordt
door Simavi - een algemene vereni-
ging voor direkte medische steun aan
projekten in ontwikkelingslanden - de
jaarlijkse inzamelingsaktie gehouden.
Simavi staat voor een moeilijke opga-
ve.
Er is - gelet op de slechte ekonomische
situatie in de ontwikkelingslanden -
een sterke stijging te zien in de vraag
naar hulpverlening. Maar, omdat het
ook in Nederland slechter gaat, lopen
de inkomsten van Simavi terug.
In fiet afgelopen jaar steunde Simavi
zo'n 130 projekten in tientallen ver-
schillende landen. Hiermee was een
bedrag gemoeid van rond 3 miljoen
gulden!
Stuk voor stuk goede, kleinschalige,
overzichtelijke en betaalbare projek-
ten, gericht op het brengen van enige
verlichting in de nog steeds bestaande
medische nood.
Zonder Uw steun, geen medische
steun.
Simavi - Haarlem, Antwoordnummer
145, Gironummer 300100.



OPHEFFINGSUITVERKOOP

ALLES MOET WEG

met toestemming van K.v.K.

Leef hoek QQO —
2190,- .' ^/^r^/j™

2-zits bankjes QQO —
leer 2590,- &^/^/j™

90,-

Eiken kast
massief front 2990,-

f
l

Losse eetkamerstoelen
v.a

1 R _
l V "

3-1 -1 zits eiken
gebloemd 1990,-

2-3 zits leer
2990,- ..

Boekenkasten
895,- .

1
l

3-2-1 zits modern T7QO _
draion 2990,- l l ^7 W/"

3-2-1 zits leer 9J.QO _
roomkleur4990,- fci^T^/^^jr™

T.V. kastjes

_ Eiken stollen wand f QQO _
3250,- l V^V^/"

eiken 595,-

Wandmeubel
balibruin 2190,-

Salontafels
eiken plavuis 990,-

Eethoek
massief eiken met leren bekleding 2590,-

Eethoek
balibruin 1550,- .

1190,-
495,-

3-2 zits \ 9QO _
dralonstof 2190,- l ^L^T\//™

Moderne aanbouwwand 9QRO —
bahama3690,- fc V V^//™

Toogkast i
eiken 1890,-

Buffetkast
1490,-

Leef hoek
leer 5990,-

7QO —
M ^/^/^™

1890,
1790,
1190,

Slaapkamer 99QO
compleet eiken 2990,- £m£m^J^J f'

Slaapkamer 19QO
wit 1790,- l m-m^/\Jj

Slaapkamer
grenen met schuifdeurkast 4490,-

Slaapbankjes
795,-

Klassiek leren 2-3 zits 2990
D C7 C/ U, !••• ^t^r •̂̂ r ^^^r f

3 zits rundieren bank 1495

790,Rundieren fauteuil

Onze garantieverplichtingen vallen na 1 april onder ons nieuw filiaal Twello, telf. 05712-3515.
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RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2S96
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