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De heer M. Groen
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Dit weekend vond in Vorden een receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van de heer
M. Groen als directeur van de plaatseUjke zuivelfabriek. Voor deze .receptie die in Hotel Bak-
ker werd gehouden bestond een overweldigende belangstelling. Burgemeester Vunderink die
namens het gemeentebestuur akte de presence gaf had tot verrassing van de heer M. Groen een
onderscheiding hij zich. De scheidende direkteur werd vanwege /ijn regionalle en landelijke
verdiensten voor het zuivelwezen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wie heeft interesse om

samen een dubbel woonhuis
te bouwen op de Kranenburg

Inlichtingen Bureau Contact
Nieuwstad 12. Telefoon 1404

De heer Vunderink ging uitvoerig in op het
funtioneren van de fabriek in Vorden.
"Met name de kaas hier is zo goed", aldus
de heer Vunderink. De voorzitter van het
bestuur de heer J.J.M. Holtslag wees er in
zijn toespraak op dat de heer Groen steeds
met zijn beleid met de tijd is meegegaan.
Hij bood een geschenk onder couvert en
bloemen voor mevr. Groen aan.
De heer D.Jonkhans sprak namens de Gel-
ders Overijsselse Zuivelbond. De heer
Groen heeft jarenlang deel van het bestuur
uitgemaakt. Ook hier de gebruikelijke en-
veloppe.
Vanuit Amsterdam was aanwezig de heer
C.J.F. Francken, directeur van de Neder-

landse Coop. Zuivelafzetvereniging. De
heerGroen maakte ook hier deel uit van het
bestuur, terwijl hij tevens zitting had in het
bestuur van de kaasafdeling van de N.C.Z.
De heer Francken bood de heer Groen een
kleurentelevisie voor zijn boot aan. De heer
G.W. Winkel, oud-voorzitter van het be-
stuur kwam namens de oud-leden een ge-
schenk aanbieden.
De heer Groen bedankte tot slot alle spre-
kers voor de welgemeende woorden. Dins-
dagavond kunnen de leden en andere be-
langstellende in Hotel Bakker de heer
Groen de hand drukken. Het personeel
doet dit zaterdagavond 13 maart tijdens een
feestje in het Pantoffeltje.

Simavi kollekte
Dokter Daniel Fountain (23 jaar als arts
werkzaam in Zaïre), heeft zojuist in de ha-
ven van Matabi (Zaïre) 22 ton papier ter
waarde van f71.000,- in ontvangst geno-
men.
Fountain, als arts werkzaam in het Vanga-
ziekenhuis, heeft deze zending nodig voor
het uitgeven van een medisch handboek,
waarvan hijzelf de auteur is. Dit boekje is
hoofdzakelijk gericht op preventie, het
voorkomen van ziektes door middel van
een betere hygiëne, voedingsleer enz.
Het boekje, waarvan in geheel Zaïre ge-
bruikt gemaakt zal worden, is speciaal be-
stemd voor para-medisch personeel en
voor medische hulpkrachten in het bin-
nenland.
Fountain geeft in dit boekje eenvoudige
hulpmiddelen aan, die in kleine eenvoudi-

ge lokale klinieken toegepast kunnen wor-
den.
Het Vanga-ziekenhuis is de basis van één
van die kleinschalige, overzichtelijke en
betaalbare projekten, die mede door Sima-
vi-steun ontwikkeld kunnen worden.
Simavi steunt ruim 150 van dit soort kleine
projekten in 34 ontwikkelingslanden.
N.B.: Op de eerste kollektedag— maandag
15 maart a.s. — wordt op Nederland l om
22.45 uur een film/dokumentaire, over het
Vanga projekt, uitgezonden.

Blauwe Bok sloeg aan
De Blauwe Bokavond, die zaterdagavond
voor de derde achtereenvolgende keer in
Bar-bodega 't Pantoffeltje te Vorden werd
gehouden, kenmerkte zich door de gezelli-
ge sfeer. Er werd een vlot muzikaal pro-

gramma geboden, afgewisseld met parodie
en schetsjes en gepresenteerd door organi-
sator Freddy Ikink.
De Bargkapel onder leiding van Herman
Engelbertink had veel succes en trakteerde
de aanwezigen (de zaal was afgeladenn vol)
op een voortreffelij k stukje Egerlander mu-
ziek. Bertus Ruumpol en de Boaber uut
Zieuwent vergden veel van de lachspieren
van het publiek.
Jan Corona uit Enter toonde zich een paro-
dist die het in zijn genre nog ver kan schop-
pen. Tussen de bedrijven door werden nog
enkele dansjes gedaan door een aantal me-
dewerkers over het motto "op zijn boeren-
fluitjes". Al met al een avond waar met ge-
noegen naar werd gekeken en geluisterd.

WA Kok (CDA)
niet meer terug in
raad Vorden
Het raadslid W.A. Kok heeft zich terugge-
trokken als kandidaat voor het CDA voor
de aanstaande gemeenteraadsverkiezin-
gen.
Het bestuur van het CDA had namelijk
besloten om de heer Kok (de 2e A.R. vert-
gegenwoordiger) als nummer 6 op de ad-
vieslijst te plaatsen. Hij was het hier niet
mee eens en bedankte voor de eer. In 1978
stond de jtf^Kok als nummer drie op de
lijst. Hij -^^aar lid van de raad. Het be-
stuur van het CDA betreurt zijn beslis-
sing.
De advieslij st van het CDA ziet er als volgt
uit:

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 J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Publikaties ingevolge de Wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen.
2. Verleende vergunning voor een collecte.
3. Bouwkavels in Kranenburg
4. Uitzichthoeken in verband met aanwezi-
ge mais.
5. Ter visie legging stukken met betrekking
tot de planologie.
6. Verslag inspraakavond woonwagens.

Publikaties ingevolge de Wet Arob; verleen-
de bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H.G.M. Helmink, de El-
dersmaat 3 te Vorden, voor de bouw van
een open ligboxenstal aldaar.
2. Aan de heer S.C.H. Verhoeve, het Wie-
melink 22 te Vorden, voor het uitbreiden
van de woning aldaar.
3. Aan de heer M. Jansen, Hertog Karel van
Gelreweg 9 te Vorden, voor de verbouw en
de uitbreiding van de woning aan de Zut-
phenseweg 79 te Vorden.

Verleende vergunning voor een collecte
Het college van burgemeester en wethou-
des heeft voor de periode van 15 maart tot
en met 20 maart een collectevergunning af-
gegeven aan Simavi.

Bouwkavels in Kranenburg
De gemeente Vorden heeft nog vier bouw-
kavels in Kranenburg uit te geven. Twee
van deze kavels zijn bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning. Op de andere
twee kavels dient een zogenaamde gekop-
pelde woning te worden gerealiseerd.
Gegadigden voor deze kavels, die een so-
ciale of economische binding met Kranen-
burg moeten hebben, kunnen zich melden

ter secretarie, afdeling I. Daar kan tevens
nadere informatie worden verkregen over
de ligging, prijs etc.

Uitzichthoeken in verband met aanwezige
mais
In verband met de verkeersveiligheid op de
weg is het gewenst op gevaarlijke punten
geen mais te zaaien maar een lager blijvend
gewas. Iedereen die voornemens is om
mais te zaaien en die denkt dat het boven-
staande van toepassing kan zijn, kan voor
het bepalen van de lengte van de uit-
zichthoeken kontakt opnemen met de af-
deling gemeentewerken.
We hopen dat u begrip kunt tonen voor de-
ze situatie en rekenen op uw medewerk-
king.

Ter visie legging stukken met betrekking tot
de planologie
Zoals u uit de advertentie elders in dit blad
zal blijken liggen met ingang van a.s. vrij-
dag enig zaken ter visie met betrekking tot
bestemmingsplannen. Het betreft hier:
a. het bestemmingsplan "Vorden 1981",
no. 2 (Station).
b. de gewijzigde gebruiksvoorschriften en
strafbepaling, behorende bij het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1970".

a. Bestemmingsplan "Vorden 1981, no. 2
(Station)"
Zoals u wellicht bekend is, is het na inspan-
ning van diverse zijden en na lange onder-
handelingen met de N.V. Nederlandse
Spoorwegen uiteindelijk gelukt dat de ge-
meente het voormalige stationsgebouw
kon huren. Daarmee was de voorgenomen
sloop van dit karakteristieke gebouw ein-
delijk van de baan.
Teneinde het gebouw ook voor de toe-
komst een goede functie te geven is ge-
zocht naar gegadigden die iets met dit ge-
bouw zouden kunnen doen. Deze is gevon-
den doordat een tweetal tandartsen er wel
brood in zagen aldaar een praktijk uit te
gaan oefenen. Daarnaast is een gegadigde
gevonden die de voormalige fietsenstalling
wil benutten als opslagplaats ten behoeve
van zijn ambachtelijk bedrijf.
Teneinde (intern) bouwmogelijkheden te
scheppen waaraan bij de voorgestelde
functies niet viel te ontkomen was het
noodzakelijk dat het bestemmingsplan
"Vorden 1975", waarin de bestemming
voor dit pand was geregeld, zou worden
aangepast.

Daarvoor is het onderhavige bestem-
mingsplan opgesteld en inmiddels vastge-
steld door de gemeenteraad. De wijzigin-
gen die de gemeenteraad bij de vaststelling
heeft aangebracht hebben voornamelijk
betrekking op het alsnog toevoegen van de
functie "Ambachtelijk bedrijf', welke in Ie
instantie niet in het ontwerpplan was opge-
nomen. Daarnaast is een mogelijkheid
voor kantoren opgenomen, zulks op ver-
zoek van de eigenaar, de N.V. Nederlandse
Spoorwegen.

Aangezien bij de gemeenteraad geen be-
zwaren waren ingebracht tegen het ont-
werpplan kan alleen nog maar bezwaar
worden ingediend bij Gedeputeerde Sta-
ten tegen de wijzigingen die door de raad
bij de vaststelling in het ontwerp zijn aan-
gebracht.

b. gewijzigde gebruiksvoorschriften en straf-
bepaling behorende by het bestemmings-
plan "Buitengebied 1970"
Bij besluit van de gemeenteraad van 30 ju-
ni 1981 zijn enkele gewijzigde voorschrif-
ten (gebruiksvoorschriften en strafbepa-
ling) behorende bij het bestemmingsplan
"Buitengebied 1970" vastgesteld. Deze
wijziging is thans goedgekeurd door het
college van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland.

Aangezien tegen deze wijziging noch bij de
gemeenteraad noch bij Gedeputeerde Sta-
ten bezwaren zijn ingediend kunnen (for-
meel) alleen de Inspecteur van de Ruimte-
lijke Ordening en de gemeenteraad nog in
beroep gaan bij de Kroon.

Verslag inspraakavond woonwagens
Op 11 februari j.l. heeft een hoorzitting
plaatsgevonden naar aanleiding van de
plicht van de gemeente Vorden om een
standplaats te creëren voor vijf woonwa-
gens. Van hetgeen die avond is besproken
is een verslag gemaakt. Degenen die die
avond hebben bijgewoond hebben een
exemplaar van dat verslag toegezonden ge-
kregen.
Voor belangstellenden die niet in de gele-
genheid waren de hoorzitting bij te wonen
ligt een exemplaar van het verslag ter se-
cretarie ter visie. Daarnaast is nog een be-
perkt aantal exemplaren van het verslag
voorradig. Deze kunnen voor een bedrag
van f5,- verkregen worden ter secretarie.

1. J.F. Geerken; 2. W.A.J. Lichtenberg; 3.
C. Chr. Voerman; 4. Mevr. M. Aartsen-
den Harder; 5. R.J. van Overbeeke; 6. H.
Graaskamp; 7. L. Schoolderman; 8. A.G.
Mennink; 9. H.C.J. v.d. Linden; 10. H.
Weenk; 11. A. Schipper; 12. A.J.A. Hartel-
man; 13. H.J. Jansen; 14. B.H. Wagen-
voort; 15. G.J. Tolkamp; 16. H.G. Bakker;
17. W.F. v.d. Vuurst; 18. mevr. I.H.M. Ide-
ma-In den Bosch; 19 W. Klein-Bramel; 20.
mevr. D.G.T. Pitholt-Collet; 21. J.W.
Kruisselbrink; 22. G. H. Schouten. Er
wordt binnen het CDA in Vorden op gere-
kend dat er tenminste 6 C.D.A.ers in de
nieuwe raad zitting zullen nemen.

NCVB afdeling Vorden
nam afscheid van
Mevr. A. Harmsen-Norde
De afdeling Vorden van de NCVB heeft op
de jaarvergadering afscheid genomen van
mevr. A. Harmsen-Norde. Zij heeft jaren
de financiën van de vereniging beheerd. Ze
kreeg als dan een beurs met inhoud en van
de medebestuursleden een roos aangebo-
den. Ook een roos en dan bedoeld als welö-
kom kreeg mevrouw D. Harmsen-Dor-
land. Zij zal de plaats van mevr. Harmsen
in het bestuur gaan innemen. De dames
van Lief en Leed kregen een mooie corsa-
ge. Dit voor de bezoekjes die de dames het
gehele jaar afleggen. Uit het jaarverslag
bleek dat de dames van de NCVB op veler-
lei terrein aktief zijn. Verder werd op deze
vergadering door eigen leden een program-
ma geboden bestaand euit gedichten, pro-
za en sketches. Een verloting ten baten van
de Stichting de Wielewaar en T.O.S.O.
bracht f 405,- op.
De volgende bijeenkomst is op 16 maart in
het dorpscentrum. Dr. A. Hogewerf zal
dan spreken over het onderwerp "Wat is lij-
den?" A

Uitvoering Sursum Corda
De Christelijke muziek-tamboer- en majo-
rettekorps "Sursum Corda" gafzaterdaga-
vond in eengoed gevulde zaaj^Élhet dorp-
scentrum haar jaarlijkse ui^Kring. Het
programma begon met een optreden van
het jeugdkorps. Een korps onder leiding
van Harry ten Brinke, dat in oktoberjongst-
leden werd opgericht. Het muziekkorps
van "Sursum Corda" onder leidingvan diri-
gent Harry ten Brinke kwam zowel voor als
na de pauze voor het voetlicht. Voor de
pauze onder andere met een goed gebracht
nummer "Beatles in Concert", ook het
nummer "Apache" van Lordan-Hautvast
kreeg een goede vertolking. De minirettes
onder leiding van R. Lenselink-Kettelerij;
de marorettes en minirettes onder leiding
van mevr. A. Meijer-Westenbrink en de
drumband onder leiding van de heer G.J.
Hilferink lieten de aanwezigen eveneens
van hun muzikale kwaliteiten genieten.
Tussen de bedrijven door was er een klari-
net solo van vader en zoon Boerstoel, het-
geen hen een gul applaus van de zaal ople-
verde. Het korps kwam na de pauze nog
een keer terug met onder andere "Brazil",
de "Moonlight Serenade" en nog een aan-
tal goed gespeelde nummers.

Uitvoeringvan Sursum Corda v oor vrijdag 12
en zaterdag 13 maart uitverkocht

Veel bezoek by Reunie
De reunie, gehouden op zaterdagj.l. bij ge-
legenheid van het feit dat 10 jaren terug de
touwtrekvereniging Medlder en Delden
werden verenigd tot de touwtrekvereni-
ging Vorden mocht zich in een goede be-
langstelling van oud-leden en leden ver-
heugen. Voorzitter G. Barink kon in zijn
openingswoord constateren dat de meeste
oud-leden niet ver van hun geboortegrond
waren gegaan, immers de meeste deelne-
mer kwamen uit Vorden, Hengelo en
Ruurlo.

Voorzitter Barink zei te mogen vaststellen
dat de destijds aangegane fusie een goede
zaak is geweest. Zowel nationaal als inter-
nationaal heeft de touwtrekvereniging
Vorden een goede naam opgebouwd, ter-
wijl ook op sportief vlak vele sucessen zijn
behaald.
Ere voorzitter J. Knoef diepte op de avond
nog diverse voorvallen uit vroeger tijden
op. O.m. vertelde hij van het gevulde koek
eten na de wekelijkse training bij de Fam.
Huitink.

Het was een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje. Conferancier Her-
man Tank uit Lichtenvoorde was ook pre-
sent en hij wist de aanwezige dames en he-
ren kostelijk te amuseren. Op ambtenaren
had hij het die avonnd kennelijk niet begre-
pen. Het was al in de kleine uurtjes voora-
leer allen het clubhuis hadden verlaten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De voorjaars
zendingskollekte
In de Hervormde gemeente wordt de voor-
jaars-zendingskollekte gehouden. In het
eind vorige week verschenen Kerkblad
(voor de maand maart) was ingevoerd een
folder en een kollektezakje. Leden van de
gemeentelijke zendingscommissie en me-
derwerkers/sters halen nu dit zakje thuis
op bij de Hervormde gezinnen.
Penningmeester van de Hervormde ge-
meentelijke zendingscommissie is de heer
H.S.J. Albers, Zutphenseweg 6. Allen die
meewerken aan de genoemde zendings-
kollekte worden vriendelijk verzocht zo
spoedig mogelijk bij hem de kollekte-za-
kjes in te leveren. Daarna kan dan de telling
plaats vinden.

Zendinsavond
In dit verband (voorjaars-zendingsweek)
willen we namens de Hervormde gemeen-
telijek zendinscommissie eenieder graag
uitnodigen voor de ZENDINGSAVOND
op DONDERDAG 25 MAART, in "de
Voorde", Kerkstraat 15. Ds. Hokojoku,
Godsdienstleraar aan het Baudartius Col-
lege te Zutphen, hoopt vanuit /.ijn eigen
jeugd en ervaringswereld te spreken over
het onderwerp: "De natuurmens en zijn
gelooP. U bent er hartelijk welkom: don-
derdagavond 25 maart.

Groet uit Subotica
Een gedeelte, een vierde deel, drie hon-
derd en vijftig gulden van de Kollekte na de
gezamenlijke Kerstnachtdienst (24 decem-
ber 1981) was bestemd voor de kleine
evangelische gemeente van Ds. Lajos Poth
in Subotica en Bacca Topola, gelegen dicht
bij de grens Joegoslavie-Hongarije-Roe-
menië.
Van Ds. Poth Lajos en zijn Kerkeraad is nu
bericht ontvangen: dat het overgemaakte
bedrag in grote dank door hen ontvangen
is.
Fijn dat zo samen deze onze zuster-ge-
meente kunnen helpen. Het is een kleine
gemete. Ze hebben het door allerlei om-
standigheden niet gemakkelijk. Onze hulp
is dan ook nodig en zeer welkom.
Een ander gedeelte, ook een vierde deel,
van de genoemde kollekte was bestemd
voor enkele kleine gemeenten in Hongari-
je, waarmee in het bijzonder de Gerefor-
meerde Kerk te Vorden al enkele jaren goe-
de contacten onderhoudt. De helft van de
kollekte na de Kerstnachtdienst was be-
stemd voor en is afgedragen aan de beken-
de interkerkelijke aktie voor steun aan ker-
ken en personen in Latijns Amerika: Soli-
daridad.

GEBOREN: Marieke Coppiëns
ONDERTROUWD:N.FerlaenH.E.Hen-
driksen
GEHUWD: W.B.H.M. Horsting en S.G.
Ibrahim; J.W. Burkink en M.Th.M. Hum-
melink.
OVERLEDENN: G.H. Hekkelman-Hek-
kelman, oud 85 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 14 maart 10.00 uur Ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur Ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H. Slot, Neede. Tel. 05450-1300.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 maart dr. v. Ton-
geren. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gen kosulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 13 maart 12.00 uur tot maandag
15 maart 7.00 uur dr. Breukink tevens
avond eri nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, Tel. 2072
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., 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. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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.
18.30-21.00 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.



Bij Dash en Dieft k
vooraratis vakant

paspoort
m* m VB JLJT l

VS-ri&rkt hééft ze tiolopihhui
Espresso
wafels
pak 24 stuks
van 1.39 voor

Haagse hopjes
zak 150 qram
van 1.45 voor

Minimentos
per zak
van 1.69 voor

Tuc zoutjes
per pak
va n 0.89 voor

De Heer
paasbonbons
de luxe 200 gram
van 2.98 voor

ALLERLEI
Head-
shoulders
anti roos shampoo
J 50 ml.
van 4.35 voor

Bloempotten
aardewerk
in 3 kleuren
11 cm
van 3. 95 voor

Geldig va n 11/3- 13/3

Verse
kuikenbouten
kilo

Malse
riblappen
500 gram 7.98
kilo

1498
Mager
rundergehakt
500 gram 5.48
kilo

1Q48

Unox pick-ups
worstjes
per blik
van 1.98 voor

Sunil
zeeppoeder
koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Duyvis
zoute pinda's
250 oram
van 2.79 voor

Lux afwas
flacon 400 gram
van 1.79 voor

Kabouter
Pannekoekmeel
per pak
van 1.46 voor

Geldig van 11-3/13-3

Let op'
Export kwaliteit
Hollandse
golden delicious
3 kilo
tussenmaat

3 kilo
forse maat

Alleen in uw VS markt/
Sla
2 kroppen

Blue band
margarine
pak 250 gram
a/tijd

Coberco
vanille vla
pak 1 liter
nu voor

Florijn
jonge jenever
literfles
35%

Magere
varkenslappen
500 gram 4.98
kilo

Puntbroodjes
zak 6 stuks

Matheus rosé

Weense snijder
800 gram
deze week

Hips of
bovenbeen
kilo Camembert

250 gram
van 4.20 voorPalingworst

100 gram

Stegeman
slagers leverworst
500 gram

Heren
ank/ets
unikleuren
30% wol
maat 39/45
nu 4 paar
van 15.80 voor

Boeren-
metworst
100 gram

Nierkaas
150 gram

Prachtige forse
Azalia
in de knop
sproeien-potgrond goed vochtig
houden.

ijng/azen
set a 3 stuks
van 3.95 voor

Maandag-dinsdag- woensdag
Schouder-
karbooade
kilo

ARGroko
boerenkool

Maandag
Spek/appen
kilo

Zacht en zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks
van 2.79 voor

pak 450 gram
van 0. 85 voor

Pittah diner
zak 2.5 kilo
van 7.45 voor

Woensdag
Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo

Heinz sandwich
spread

Palmolive
cremebad
zeefris
500 ml
met spons
va n 4.8 5 voorEurisza

snelkookrijst
pak 400 gram
van 1.19 voor

Honig bakmeel
per pak
van 1.31 voor

Delmonte
mandarijnen
per blik
van 1.98 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze zoon Anne Jan

We noemen hem

ANNE

op 7 maart 1982.

Freek Kok
Manneke Kok-Wentink
Hoetinkhof 65
7251 WKVorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

REMON

Gerrit en Gerrie Wentink

7251CCVorden,
7 maart 1982
De Bongerd 5

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal
Warnsveld 5 Noord.

Dankbaar voor Gods zegenin-
gen, geven wij met grote
vreugde kennis van de geboor-
te van onze dochter en mijn
zusje

MARIEKE

Evert, Henny en Corine
Coppiëns.

Vorden, 2 maart 1982
HetGulik3

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die wij
ter gelegenheid van ons huwe-
lijk mochten ontvangen.

WIJNAND EN CHRISTI
WESTERINK

Fuik 19, Elburg.

Onder de indruk van de vele
bewijzen van deelneming in
het verlies van onze vader en
opa

PETER GERRIT
VAN ASSELT

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

Fam. van Asselt

Vorden, maart 1982
Lindeseweg 23.

TE KOOP
kachel voor garage en dergelij-
ke, 70 cm. hoog kan alles in
branden; nog enkele mooie ka-
chels voor grote of kleine ka-
mers; oud fornuis, compleet,
gietijzer, vierplaat, voor boer-
derij of grote keuken + bako-
ven 73 cm. breed, 73 cm. diep
en 62 cm. hoog.
Tel. 05752-2269.

Te koop. oude stalmest
5 jaar oud.
Krijt, Delden.

U denkt over een nieuwe gras-
maaier? Wij geven U gaarne al-
le gewenste inlichtingen.
Verkoop van de betere merken.
Fa. Kuypers. Tel. 1393.

De bladenman heeft "het Aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen-
man bellen.
Tel. 05735-2532.

Voor vakkundig pianostem-
men en pianoreparatie
Tel. 05750-23973
Tevens piano te koop gevraagd
voor relatie.

Jong Gelre Warnsveld
Revue Loa'w d'r van uutgoan
12,13 en 17 maart. Uitrusting
Eefde. Aanvang 19.30 uur.
Na afloop dansen.

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

Te koop: crossfietsen in de
verpakking f 275,-
Slotboom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld.

Boekhouder heeft nog
voor het verzorgen van
aangifte.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

tijd
Uw

FRITSVANZUILEKOM
en

ELLY VAN HOUTE

gaan trouwen op donderdag 18 maart a.s.
om 13.45 uur in het gemeentehuis „kasteel
Vorden".

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-
16.30 uur in zaal „de Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

Maart, 1982
Warnsveld, De Nutteler 35
Vorden, De Haar 16

Toekomstig adres:
De Gaikhorst 111
7231 NJ Warnsveld.

Onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven
ontvangen na het overlijden van mijn vriend, onze zoon,
broer en oom

JAN ROZEBOOM

Maart 1982.
Agnes Raben
Fam. Rozeboom
Fam. Raben

Kennisgeving
Op 1 5 maart 1982 a.s. zal mijn praktijk worden
overgedragen aan WJ.C. Haas, huisarts.

Gelegenheid tot afscheid nemen en te-
vens kennismaking met mijn opvolger
zal mogelijk zijn op vrijdag 26 maart
a.s. van 16.00-18.00 uur in zaal Bak-
ker.

Mijn echtgenote en ik danken al diegenen die ons
de afgelopen 10 jaren hun vertrouwen en gene-
genheid schonken.

EJ. VAN TONGEREN huisarts

"Woningbouwvereniging Thuis Best"
Hiermede brengen wij onder uw aandacht dat vanaf 1 5
maart a.s. het kantoor van onze vereniging te Vorden ge-
vestigd zal zijn op het adres Burg. Galleestraat 54a. (het
adres Het Gulik 1 a komt dan te vervallen)
Spreekuren blijven ongewijzigd:
maandag van 11.00 tot 12.30 uur
woensdag van 11.00 tot 12.30 uur.

Het bestuur.

HENGELSPORTVERENIGING

„DE SNOEKBAARS"
zaterdag 13 maart

EIERWEDSTRIJD
samenkomst 13.30 uur bij de Sporthal

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 — Vorden

Dat is makkelijk
en sportief

NULLIJNSCHOENEN
in blauw suede
wit leer
naturel leer

al vanaff 44,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

PAASVERZILVERING
Bouwbond FNV

Op dinsdag 16 maart a.s. van 19.00 tot
21.00 uur.

DePV
B. v. Hackforweg 8

Uitnodiging toneelavond

voor leden, donateurs en leveranciers
oud-papier

Touwtrekvereniging "Vorden"

op zaterdag 20 maart in zaal Schoena-
ker, aanvang 20.00 uur.

De toneelver. Krato brengt voor het voetlicht
Hurht

de
klucht

"'t Is maar tijdelijk".

Vrijdag 19 maart de hele dag

SHOW EN VERKOOP
an damesmode van de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

In hotel bakker
te Vorden.

Showtijden: 's morgens 10.00 uur, 's middags 13.30 en
1 5.30 uur. 's avonds 19.00 uur.

Met medewerking van: Wullink Schoenmode
Siemerink Optiek
Dijkerman -
Bloemsierkunst

Gaarne plaatsreservering a/d zaak.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

LEGO
BAZAR SUEIERS

m

ZONDAG 14 MAART

SHAMROCK

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

De Wildenborchse toneelvereniging

"T.A.O. Wildenborchtt

„

geeft op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart a.s. haar jaarlijkse uitvoe-
ring in de Kapel Wildenborch.

Gespeeld wordt het blijspel:

Eigen aard is goud waard"
door J. Hemmink-Kamp

Aanvang 20.00 uur.

Blouses van

Natuurlijk bij:

tt MARIANNE PARIS"

Ruurlo

met
Televisie

reparaties
•-,- direct

ui' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook «oor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

KRANENBURG

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

Te koop: gasfornuis 4 pits
propaangas z.g.a.n.
Tel. 1358

Te koop: komplete babyka-
mer, bedje met verstelbare bo-
dem, komode met klepkast.
Tel. 2137

TENNISLESSEN
Willen alle juniorleden en de
seniorleden van de V.T.P. Vor-
den uiterlijk 12 maart hun op-
gavestrook inleveren.
Inlichtingen: mevr. A. Krooi,
Tel. 2397.

Jong Gelre Warnsveld.
Revue Loa'w d'r van uutgoan
12,13 en 17 maart. Uitrusting
Eefde. Aanvang 19.30 uur.
Na afloop dansen.

Te koop: g.o.h. kinder + wan-
delwagen, disco meubel
zwart/wit essen 72x163x38
Tel. 05752-3112
Hoetinkhof 109. Vorden.

Te koop nieuwe overjarige
Zundapp's 4 versnl. wit en
rood zeer scherpe prijzen.
Slotboom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld.

Bij boekhandel LOGA
pas verschenen

Aornt
en

Geerte
Auteur: Hans van Velzen.

j

L^P Vj/A Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100

SIMAVI-kollekte
van 15 tot 20 maart

VOOR MEDISCHE HULP
IN DE TROPEN

HELPT SIMAVI HELPEN

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

Voorjaarsaanbieding

LEDIKANT 90 x 200
* zwaar massief vuren
* latten bodem
* matras

Kompleet voor 298,-

HELMINK b.v
Zutphenseweg, Vorden



Simpel-verpakt
schu!!

Beschuit,
rol 13 stuks,
vrij Produkt

Advokaat
fles 0,5 liter

Extra jam confiture,
pot 450 gram, aardbeien, kersen of
abrikozen

Margarine,
pakje 250 gram

Theezakjes,
20 stuks a 4 gram
Doperwten zeer fijn,
heel blik

Doperwten extra fijn,
half blik

219
55
99

129
119

Gevulde soep,
groente, kip of tomaat, heel blik

'«Aten-

Rozeoottelslroop,
fles 0,6 liter,
vrij Produkt

Roosvlcee,
fles 0,6 liter

229258
Bouillon met kippevlees/ 17Q
potje 340 ml l f y

Dieetmargarine,
kuipje 250 gram

Halvarine,
kuip 500 gram

99
95

JAC. HERMANS
Stationsplein 31, Zutphen

58 Diepvries splnazle
of boerenkool,
pak 450 gram,
vrij Produkt

119
Kattevoer,
blik 405 gram _

iglo diepvries
splnazle of
boerenkool,
pak 450 gram

Hondevoer,
blik 810 gram

Speculaas,
pak 400 gram

Zachte drop,
gesorteerd, zak 300 gram

Kabeljauwfilet,
diepvries, graatloos, pak 400 gram

Wit-wasmiddel,
pak 2000 gram

Inweek- en
voorwasmiddel,
pak 500 gram

Afwasmiddel,
flacon 380 ml.

Wasverzachter,
flacon 1500 ml.

89
179
99

189
479
529

199
169
199

we hebben merkkwaliteit simpel
verpakt in eenvoudige witte
pakken met oranje blokjes,
we noemden ze vrije Produkten.
Dat is merkkwaliteit stukken
goedkoper dankzij de simpele
verpakking.

m Chocolade blokreep,
85 gram, melk, puur
of hazelnoot,
Vrij Produkt

verkade blokreep,
k5 gram,melk, puur

hazelnoot

Groent & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 13 maart a.s.

Rode paprika's,
kilo

Perssinaasappelen,
2 kilo

Sla,
per krop

Hollandse komkommers,
per stuk

299
299
59
99

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 13 maart a.s.

Varkenslappen,
mager, kilo

Varkensrollade,
mals, mager, kilo

Gehakt,
half om half, kilo

998

Reddy
zonne-
bloemolie,
llterflacon

zonne-
bloemolie,
llterflacon,
Vrij
Produkt

299429
PRIJS-SLAG

Heeft u het
gevoel dat u bij
Prijs-slag veel

geld kunt
besparen?

vertel het dan
verder, u maakt

er vrienden
mee!

Zilvermerk koffie,
pak 250 gram, gemalen,
vacuüm verpakt

Snelkookrijst,
pak 400 gram _

Melba toast,
100 gram, 5 pakjes a 6 stuks

Ontbijtkoek,
500 gram

Koffiekoeken,
pak 250 gram

Jlf vloei-
baar
schuurmld-
del, flacon
300 ml.

vloeibaar
schuurmld-
del, flacon
300 ml.,
Vrij
Produkt

Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram

DameSverband,
met hechtstrip, pak 20 stuks _

Tissue keukenrollen,
pak 2 stuks

Panty gevormd,
in de maten 38 tot 46_

Tissue toiletpapier,
4 rollen a 200 vel

Appelsap,
literpak

Sinaasappelsap,
literpak _

Knakworst,
200 gram, 10 stuks.

Nieuwstad 5, Vorden
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De nieuwe zomermode biedt een zee van
mogelijkheden!
In een waterminnende natie als ons "lage landje bij de zee" is het grote nieuwe
modethema voor de komende zomer, de marine-look, natuurlijk regelrecht uit
het hart gegrepen.
De marine-stijl is zeer veelzijdig en gevarieerd: van stijlvolle en semiklassieke
city-kledij tot jonge, speelse piratenkleren en van uiterst sportieve vrijetijds- en
strandspullen tot beeldige, elegante boulevard-ensembles en -japonnen toe.
De belangrijkste kleuren zijn aan de ene kant wit, marine en rood en daarnaast
wit in kombinatie met aqua, zeegroen, turquoise e.d., kortom het hele scala van
tinten dat de zee kan aannemen.

Andere iets minder naar voren tredende
mode-items zijn: de Provencaalse invloe-
den (met streepjes- ruitdessiits en bloem-
druks), de oriëntal-look (met vrij drukke
prints waarin vaak een vonkje goud schit-
tert), de koloniale stijl (met aardetinten als
naturel, zand en groenig) en de romanti-
sche modellen waarin wit, naturel en vage
pastels overheersen. Hier en daar zorgen de
vurige rood-geel-oranje en rose tonen voor
ui tbundige efTekten.
Er is bijzonder veel katoen verwerkt. Soms
katoenen poplin (rokken, jacks) soms ge-
chintzte katoen (parka's, blousons, jacks,
regenmantels) en dan weer batist (romanti-
sche blouses, blazers enz.).
Ook in de bonneterie is katoen het lieve-
lingsmateriaal van de ontwerpers. Met de
prachtige pullovers en vesten in luchtige ka-
toenen garens gebreid, vaak in naturel maar
ook wel in pittige kleurtjes uitgevoerd, kan
eindeloos en naar hartelust worden gekom-
bineerd. Bekijk de talloze mogelijkheden
maar eens op uw gemak bij fa. Visser te Vor-
den (lid van de Modetti-Groep). U bent er
meer dan welkom.

Wat heeft de nieuwe mode nu in concreto te
bieden? We zullen het rijtje eens langs
gaan.
Vooral de verschillende broekvormen zul-
len niet weg te denken zijn. Eigenlijk zijn er
nog nimmer zoveel varianten op de markt
gebracht dan op dit moment. Je struikelt
bijkans over de pittige bermuda's (die zo-
wel in de stad als aan het strand of in de ei-
gen tu in worden gedragen), terwijl dejonge
vrouw ook een warme belangstelling ten
toon spreidt voor de piratenbroeken (die
heel smal en juist onder de knie eindigen in
splitjes met koorden en nes^elgaten.
Veel vrouwelijker ogen de broekrokken, die
pas bij een nadere beschouwing geen rok-
ken blijken te zijn. Tenslotte is er nog een
hele reeks vlotte pantalons met meestal toe-
lopende pijpen. Maar hoe dan ook: de
broek is en blijft enorm populair!
Naast de al even genoemde broekrokken
zijn er gezellige, wijde rimpelrokken in oog-
strelende dessins, die vrolijk wapperen bij
een stevige (zee)bries. De dessins variëren
van ruiten en strepen tot bloemen en som-
mige modellen hebben een folkloristische
optiek. Daarnaast zijn er ook leuke effen
exemplaren, waarmee het reuze gemakke-
lijk kombineren is.

De kleuren en de dessins van de nieuwste
japonnen doen sterk aan de zee denken:
alle frisse waterkleuren zijn vertegenwoor-
digd, meestal in kombinatie met wit. Ze
zien er vlot en jong uit en hebben soms ook
een duidelijk klassieke inslag. Het silhouet
is slank, hoewel ze ruim- en soepel vallen.
Er zijn flink wat blouses in overhemdstijl
met kleine, kraakheldere kraagjes of
opstaande boordjes. Sommige knipogen
naar de matrozenstijl: ze zijn voorzien van
royale witte kragen en vertonen een afwer-
king met koord en nestelgaatjes. Daarnaast
zijn er ook heel romantische modellen met
pofmouwtjes (tot de elleboog) en lieve
"frutseltjes", zoals ruches, borduursels,
kantgarneringen enz.
Tunieken in frisse kleurstellingen vallen
ruim en gaan over pantalon of bermuda; er
loopt geregeld een streepje doorheen. Een
koord rond het middel geknoopt is hierbij
een accessoire in stijl.
T-shirts en topjes zitten heerlijk en zijn in
de leukste kleuren uitgevoerd. De topjes
(vaak in lingeriestijl) zijn het luchtigst en
daarom ideaal voor snikhete zomerdagen.
De blazer is favoriet, zeker in een puur ka-
toenen uitvoering. Blazers zijn er in diverse
modellen en kwaliteiten en laten zich oh zo
gemakkelijk met andere kledingstukken
kombineren. Immers, ze worden zowel in
de stad als in de vrijetijd gedragen. Naast de
blazers zijn er pittige parka's, sympathieke
blousonjacks en praktische regenjassen
vooral van oliedoekachtige materialen of
van chintz gemaakt. De oliedoek is weer
duidelijk een voortvloeisel van de inspira-
tiebron, die zee heet; het is rechtstreeks
afgeleid van de professionele, zeewaardige
kleding waar geen spatje regen doorheen
gaat! koord en metalen nestels maken dit
soort jassen nog "echter".
Dat betekent overigens niet, dat de klassie-
ke regenjas zoals de trenchcoat afgedaan
heeft. Welnee, een dergelijke mantal blijft
altijd aantrekkelijk voor een grote groep
mensen, die lekker lang met hun kleding
willen doen, zonder "uit" te zijn.
Wilt u die nieuwe mode voor voorjaar en
zomer '82 met die zee aan mogelijkheden
wel eens met eigen ogen zien? Wip dan ge-
rust even binnen bij fa. Visser te Vorden (lid
van Modetti-Mode-Groep), want daar
hangt het allemaal al klaar. Al dat moois,
dat in werkelijkheid nog veel aantrekkelij-
ker is, dan op papier....

Jeugd-Dia-Muziekavond
We hebben op 23 maart a.s. een jeugd-dia-
muziekavond georganiseerd in het Achter-
huus, achter de Gereformeerde Kerk. Het
is de bedoeling dat Jaap van de Wilden ver-
telt hoe zijn werk is geweeest in Irian Yaja,
en hierbij laat hij vele dia's zien.
Hi is daar werkzaam bij de Kemtuuk-sta, ze
zeggen dat dit 10 jaar geleden nog koppen-
snellers waren. Het wordt dus een interres-
sante avond.
De muzikale medewerking zal verleend
worden door de coutry-en gospelgroep The
Vine-Yard. We hopen met deze avond voo-
ral de jongeren te bereiken, maar natuur-
lijk zijn ook ouder mensen van harte wel-
kom. De toegang en de koffie zijn gratis. U
komt toch ook!!

De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep
te Vorden

Uit het politie-rapport
Op 5 maart vond op de T-splitsing Horster-
kamp - Beatrixlaan een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. A.S. uit Vrie-
zeveen reed over de Horsterkamp richting
Ruurloseweg, bezig een vrachtauto in te
halen. Mevr. A.L.W-M. uit Hengelo reed
op dat moment de Horsterkamp op. Er ont-
stond alleen materiele schade.

Op 5 maart is tussen twee en tien uur bin-
nengedrongen in een woning aan de Burg.
Galleestraat. Er werden antieke voorwer-
pen en sieraden ontvreemd. De technische
recherche heeft een sporenonderzoek in-
gesteld.

Op 9 maart is bij de politie aangifte gedaan
van diefstal in een slopersbedrijf te Vor-
den. Een groot aantal electrische en hand-
gereedschappen en een accu werden ont-
vreemd. De dader(s) verschaften zich toe-
gang door het uitnemen van een ruit.

Bij de politie te Vorden zijn klachten bin-
nengekomen over crossende jeugd. Deze
jeugd gebruikt vooral braakliggende terrei-
nen. Hierdoor ontstaat vooral geluidsover-
last voor jeugd en bejaarden.

Schryfdag Amnesty
International een succes
Ruim honderd mensen hebben gevolg ge-
geven aan de uitnodiging van de werkgroep
van Amnesty International in Vorden, een
briefte komen schrijven voor verdwenen
mensen uit Argentinië, Zuid-Jemen en
Guateala. In het voor dit doel uitstekende
geschikte Dorpscentrum was het de gehele
dag een komen en gaan van bezoekers.
Bij de drie plaatselijke supermarkten wer-
den gesprekken aangeknoopt door werk-
groepsleden van Amnesty International
om het winkelend publiek op de aktie te
wijzen. In totaal zij n 190 brieven en kaarten
verstuurd door alle geledingen van de Vor-
dense bevolking. De werkgroep hoopt dat
velen nu de weg zullen vinden naar de
schrijfavonden op de eerste maandag van
de maand, die eveneens in het dorpscen-
trum worden gehouden.

Plattelandsvrouwen
Woensdag 3 maart hield de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen haar bijeenkomst. De
presidente Mevr. Westerveld-Veerman
opende de avond en heette iedereen har-
teljk welkom. Na enkele mededelingen
richtte de presidente het woord tot mej. T.
Meinen en Mevr. W. Wuestenenk-Tjoonk.
Deze dames hadden 15 jaar deel uitge-
maakt van de bezoek-commissie. Voor het
vele werk voor de vereniging gedaan, werd
hen veel dank gebracht, en een attentie
aangeboden.
Het woord werd gegeven aan dhr. G. Es-
kes, directeur van de Rabobank te Vorden.
Met veel kennis van het verleden en aardi-
ge anecdotes liet hij aan zijn publiek, dat
voor de gelegenheid ook uit echtgenoten
van de plattelandsvrouwen bestond, genie-
ten van vele dia's van Oud Vorden.
Zijn lezing viel erg in de smaak. Veel oude-
ren herkenden veel van de inmiddels
verdwenen plekjes in ons dorp.
Mevr. Westerveld bedankte dhr. Eskes
voor zijn leuke presentatie. Tot slot maakte
zij bekend dat de volgende bijeenkomst op
31 maart een discussieavond zal worden
met als thema „Energie".

Aktiviteiten Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre organi-
seert vrijdagavond 12 maart een dropping,
waarbij het vertrek is bepaald bij Hotel
Bloemendaal. Onderweg zullen diverse
opdrachten uitgevoerd moeten worden.
Op vrijdag 19 maart gaat Jong Gelre volley-
ballen in het Dorpscentrum.
Zij die interesse hebben om op vrijdag 26
maart mee te doen aan de regionale kultu-
rele wedstrijd in de Toldijk kunnen zich
hiervoor opgeven bij sekretaris Jan Hen-
driksen (tel. 6764).
Op 2 april worden in het dorpscentrum te
Vorden de regionale tafeltennis finales ge-
houden. Van Vordense zijde nemen bij de
dames deel: Willy Schouten, Johanna Be-
renpas en Anja Wullink. Bij de heren Her-
bert Bouwmeester en Erik Makkink.
Zondag 4 april wordt in de Rijnhal te Arn-
hem de provinciale binnensportdag ge-
houden. Op 6 april vindt de regio-excursie
plaats naar de Coberco te Lochem en de
Grolsch fabrieken in Enschede.

Lezing landschappen
Op dinsdag 16 maart 1982 zal de heer Al-
bers van Staatsbosbeheere uit Diepen-
heim vertellen over de landschappen in
Oost-Nederland. Geologisch, cultuurhis-
torische en natuurwetenschappenlijke
aspecten komen aan de orde en worde dui-
delijk gemaakt aan de hand van dia's.
De lezizng wordt georganiseerd door het
Instituut voor Natuurbeschermingseduca-
tie (I.V.N.) afd. Lochem in "Het Krui-
spunt" te Laren.

Aanwinsten bibliotheek

Hierbij zenden wij u de keuze uit de aan-
winsten van de bibliotheek.

Volwassenen:
Beattle, A. Op zijn plaats; Maurier, D. du.
De generaal van de koning; Oster, A. Een
vrouw van de wereld; Vance, J. De stervende
aarde; Hoorn, M. van. De dag is jong; Ross-
ner, J. Emmeline; Grass, G. De bot; Isaacs,
S. Kieskeurige kringen; Eden, D. De verdwe-
nen erfgename; Informatieverwerking die
iedereen k^^egrijpen; Liston, R.A. Kijk
op menseniBmauchi, E. De wereld van de
eerste christenen;Blécourt, L. de. Met vrien-
delijke groeten; Buber, M. Ik en gij; Geer-
ligs, C.T. en Tj. van der Veen. Lesgeven;
Anker, J. en J. Boland. Jeugdboeken in de
klas. A

Jeugd:
Leeuwen, Joke van. De metro van Magnus;
Hartog, J. de. De grote brand; Melville, H.
Mqby Dick; Conti, L. Er hangt iets in de
lucht...

Aktiviteiten kulturele verenigingen gem. Vorden
1982 verenigingen

13 maart

20 maart

23 maart

29, 30 april

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

kinderkoor "de Kinderrei"

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit

Dorpscentrum

Dorpscentrum

zaal De Herberg

Dorpscentrum/dorp

omschrijving aktiviteit

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

openbare les/opvoering musical

toneel/Oranjeprogramma

Eerste kampioens-
motocross
zondag 14 maart in
Harfsen
De Motorclub „HAMAC" te Harfsen valt
de eer te beurt in 1982 de eerste wedstrijd te
mogen organiseren, die meetelt voor het
Nederlands Kampioenschap Motocross
500 cc Senioren en Internationaal.
Een eer is dit zeker, wanneer men het aan-
tal naar dit evenement meedingende clubs
in aanmerking neemt. De eerste konfron-
tatie van de coureurs uit de klasse die het
meest tot de verbeelding van de moto-
cross minnende toeschouwers spreekt,
wordt steeds met extra belangstelling tege-
moet gezien. Zullen de gevestigde groothe-
den van voorgaande seizoenen ook nu
weerde lakens uitdelen of is er nieuw talent
opgestaan?
De bekende rijders Rond, Karsmakers en
Wolsink zullen zeker op het eerste plan
meestrijden, maar met veel gretigheid zul-
len Seppenwoolde, Verwaayen, Klomp en
Poppinga zich in deze strijd mengen. Eerst-
genoemde dingt dit jaar voor het eerst mee
om het kampioenschap in de zware klasse.
En wat te denken van Peter Herlings. Deze
zandspecialist moest het een hele tijd door
blessures laten afweten. Door deze pech is
hij zelfs zijn internationaal startbewijs
kwijtgeraakt. De KNMV geeft hem echter
een kans deze licentie snel terug te krijgen,
als hij in de eerste wedstrijden van het sei-
zoen goed presteert. De eerstf ' langrijke
stappen heeft Peter daarvooiq c-gezet en
zijn zelfvertrouwen is daarmaÉ||atuurlijk
sterk gegroeid. JH|
In de sub-top zal Frans Sigmans — inmid-
dels overgestapt op Yamaha—zeker te vin-
den zijn, samen met Jan Lemmens en
Gieljo v. Zoggel.

terlijken
Wolsink en Seppenwoolde, zullen ook
Hans Polsvoort en zeker Harfsenaar Hen-
ny Wullink in eigen omgeving proberen de
eerste belangrijke punten te pakken.
Voor de 500 cc juniorkampioen '81 Djille

Aquariumvereniging houdt informatie-avond

De Zutphense Aquariumvereniging
Natuurvrinden" houdt een info'rm
avond op donderdag 11 maart a.s. \r\
Dorpscentrum te Vorden. Deze avo
gratis toegankelijk.
Omdat deze vereniging een regionale
tie heeft, enkele inwoners van Vorde
ook lid, wil het bestuur meer aandac
tigen op het verantwoord houden v;
aquarium. Het houden van een aqu
is niet duur, zeker niet wanneer me
van een aquariumvereniging. Op de
delijkse verenigingsavonden kan
lerlei gegevens uitwisselen over p
vissen en al wat er komt kijken bij
den van een aquarium. Een bak in u|
kamer is gauw geplaatst. Er is echte
Een mislukking kan aanleiding zij
leurstelling enz. Met een lidmaatsc
een vereniging ontvangt u voorlich
een goede begeleiding. U beleeft m
zier van uw interessante hobby,
een stukje natuur in huis!
Op de informatie-avond wordt door
van „De Natuurvrinden" een demon
gegeven van het zelf lijmen van een
rium, er worden dia's vertoond van
riums en er is vanzelfsprekend gel
heid tot het stellen van vragen.
De vereniging heeft deze week,
medewerking van de beheerder, haar
nigingsbak geplaatst in het Dorpscen

„Oud Vorden"
Voor het verzorgen en bijplaatsen van tekst
van de foto's oud Vorden hebben wij de
heer H. Haverkamp, Komvonderlaan, telf
1265, bereid gevonden dit te verzorgen.
Dus als u foto's e.d. hebt gaarne bezorgen
bij bovengenoemd adres.

Bouius uit Almelo betekent deze wedstrijd
het debuut tussen de grote broers.
De 2 manches 500 cc meetellend voor de
Ned. kampioenschap zullen worden om-
lijst door wedstrijden van de junioren 125
cc en 250 cc.
In deze Juniorklassen zijn ook verschillen-
de leden van de HAMAC en plaatselijk be-
kende namen. In de 250 cc klasse zijn dit
o.a. Jan Woessink (Lochem), Dick Woes-
sink (Harfsen), Roei Eltink (Eefde), André
Bolink (Gorssel) en Rolf Oosterink (Vor-
den). In de 125 cc waar meer dan 100 deel-
nemers aan de start komen kunnen wij o.a.
noemen Harald Wolsink (Lochem), Ro-
nald en Tonnie Nijhof (Zutphen), Jan
Pladdet (Harfsen), Berry Jan ten Have (Al-
men), Robb'ie v.d. Straat (Almen), enz.
Tevens is op het middenterrein een tent
aanwezig waarin het optreden van het AV-
RO Disco Show team, bekend van radio en
TV.
De wedstrijden beginnen om 13.30 uur ter-
wijl er vanaf 11.00 uur wordt getraind.

Grasbaanrace
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders" or-
ganiseert zaterdag 13 maart op het terrein
van Harry Stapelbroek aan de Okhorstweg
te Wichmond grasbaanwedstrijden voor
eigen leden.

Parys-Dakar
Vrijdagavond 12 maart komt de heer Henk
Knuiman naar Vorden om zijn verhaal te
vertellen over de ralley Parijs-Dakar 1982.

Deze ex-zesdaagse renner en thans inter-
nationaal zijspancrosser heeft als beste Ne-
derlander per motorfiets deze monsterral-
ley van circa 11.000 km. uitgereden. Deze
avond in het pantoffeltje wordt georgani-
seerd door de VAMC "De Graafschaprij-
ders".

BPj ons in d'n Achterhook
"Laot ow klompe daor en slao ow eers dat stro van de bokse veu'j de kokken in
komp, 'k hebbe pas estofzuugd". Mina van de Peppelhof gaf Dark de neudugge an-
wiezingen veur e van de bi'j kokken de kokken in mog kommen. De tie'jen waarn
wel veranderd von Dark. Vrogger ko'j zo uut de stal an taofel vall'n, dat sotk um
neet zo nauw. Een keer daags, meestal 's maans nao de koffie, wodd'n de kokken
met 'n bessum uutekeerd en wieters was 't iederene bes af. De vrouwluu hadd'n
toen ok neet zovölle tied um fitterug te wean want zee mossen duftug metwarken
op de boerderi'je.

Da's now allemoale anders, de boern die de melkbeeste afeschaft heb, zit 's ao-
vunds tot twaalf uur bi'j de tillevisie en lig 's margens tot un uur of achte met de
konte in bedde. De vrouwluu heb hele dage tied umme te poetsen of klere te
koop'n, at de varkensprieze goed bunt teminste.
"Wat bu'j toch vrog met 'n vesper, 't isjao pas goed half vief"!. "Jao, dat wet ik, maor
'k wol mien haor nog effen doen, 'k kan daor venaovund ok neet met zo'n vette kop
op 't afscheid van 'n botterdirrukteur komm'n. Hoe is 't trouwens met de motte,
he'j al 'n goeien trop keune?". "Nog gin ene, 't duurt nogal met dizzen". "We'j wel
zeker dat 't vanage tied is?". "Zoveule motten hek al wel keune zien kriegen da'k
dat wel zeen kanne, vanage krig e ze in ieder geval wel, maor 't kan bes aovund
wodd'n". "Dan komme wi'j maor iets later op de resepsie", von Mina, die bes wis
dat de varkens eur 't brood op de planke mos brengen.

Dark ging nao 't etten maor weer nao de varkensschure, daor had e ok zien knutsel-
hok. Onderhand hee daor van alle kepotte grei weer heel maak'n kon emetene 't
oge op de motte holl'n.

Um half achte kwam Mina, op eur 's zondags anekleed, 's kiek'n how wiet of de
motte d'r met was. Dark zat bi'j de motte in 't schot en had net 't eerste keun te pak-
ken, '"k Gleuve neet dat t'r volle inzit, met 'n uur is 't wel gebeurd". Maor 't leep al-
lemaoale anders. Um half elf had Dark 'n lesten van de dattien keune, die de motte
op de weald brach, te pakken. Veur de resepsie was 't zuutjesan te late ewodd'n,
maor dat vonnen Dark en Mina neet slim.

Resepsie kompt t'r jao nog genog, dattien -keune krig un motte neet alle dage, ok
neet bi'j ons on d'n Achterhook.

H. Leestman.



Vorden - Teiborg 2-2
De thuisclub mag niet ontevreden zijn dat
tegen Terborg een 2-2 gelijkspel werd be-
haald. Gedurende de gehele wedstrijd
toonden de bezoekers meer initiatief. In de
18e minuut werd de stand op 0-1 gebracht
toen E. van Wezel doelman Harms van
dichtbij kansloos liet.
De gelijkmaker die Vorden tien minuten
later produceerde kwam op naam van Ed-
dy Hiddink. Hij omspeelde enkele tegen-
standers en loste van grote afstand een
schot, waarbij de Terborg-doelman over de
bal heen dook 1-1. Dit was tevens de rust-
stand.
In de tweede helft ongeveer hetzelfde spel-
beld, met de gasten uit Terborg iets meer in
de aanval. In de 32ste minuut kwam Vor-
den op een 2-1 voorsprong door een doel-
punt van Chris Hissink.
Terborg liet het hier niet bij zitten en zette
verwoede pogingen in het werk om de ge-
lijkmaker te produceren. Zelfs laaste man
R. van Uum stormde mee naar voren. Het
was deze speler die acht minuten voor tijd
meteen fraaie kopbal de meer dan verdien-
de gelijkmaker voor Terbor scoorde 2-2.

Uitslagen V.V.Vorden
Zaterdag 6 maart: Brummen al - Vorden
al 5-1; Vorden b2 - Steenderenb2 2-0; Eer-
beek cl -Vordencl 4-0;Brummenc2 -Vor-
den c2 2-1; Vorden c3 - Brummen c3 2-5.

Zondag 7 maart: Vorden - Terborg 2-2;
Vios B 2 - Vorden 23-2; Vorden 4 - Zutphen
4 2-0; Vorden 5 - Vorden 3 0-2; Zutphen 5 -
Vorden 6 3-2; Vorden 7 - SHE 5 3-1; Vor-
den 8 - KSH 5 4-0.

Programma V.V. Vorden
zaterdag 13 maart:
Socii a - Vorden Ao; Vorden al - KI. Doch-
teren al; Hercules b l - Vorden bl; Zut-
phen b2 - Vorden b2; Vorden cl vrij; Vor-
den c2 - de Hoven cl; Erica c2 - Vorden c3.

Zondag 14 maart:
Winterswijk - Vorden; Vorden 2 - Warns-
veld2;Vorden3-AZC4;SCSl-Vorden4;
Baak 2 - Vorden 5; Witkampers 5 - Vorden
6; Witkampers l O - Vorden 7; Vorden 8 vrij.

Uitslagen en programma s.v. Ratti
S.C.S. l - Ratti 11-1; Ratti 2 - Be Quick 5 1-
2; Ratti 3-Sp. Brummen 0-3; Ratti 4-Baak-
se Boys 4 3-1.
Junioren: Ratti a - Oeken a 3-1; Ratti b -
S.V.B.V. b 0-6; Ratti c - Sp. Lochem c 0-6.
Dames: Columbia - Ratti l 0-7; Witkam-
pers-Ratti 2 1-1.

Programma s.v. Ratti
Hercules a1 - Ratti a1: Ratti b1 - Ruurlo
b2: Markelo c3 - Ratti c1.
Afd. Zaterdag Ratti 1 - PTT 1: Ratti 2 - Sp.
Eefde 2.
Af d zondag: Ratti 1 -S.H.E.2:DeHoven4
- Ratti 2: Ratti 3 - De Hoven 6.
Afd. Dames Sp. Teuge - Ratti 1: Ratti 2 -
Markelo 2.

Zaalvoetbal Velocitas
De Vordense zaalvoetbalclub „Velocitas"
speelde in Borculo tegen Sp. Eibergen.
Vorden trad dit keer met diverse invallers
aan. Daar was in de eerste helft niets van te
merken want Velocitas liep uit tot 4-1 dank-
zij doelpunten van Jan Leegstra, Hein
Rothman, Hans Böhmer en Corry ten Bar-
ge. In de tweede helft werd Velocitas kom-
pleet weggespeeld (mede in verband met
diverse strafminuten).
De Eibergenaren scoorden liefst 7 keer en
bepaalden daarmede de eindstand op 4-8.
Velocitas II speelde met 3-3 gelijk tegen Sp.
Haarlo I. Deze week komen Velocitas I en
II tegen elkaar uit.

Winst voor Dash-dames
De dames van Dash uit Vorden, uitko-
mend™ de derde divisie van de landelijke
bond, speelde zaterdagavond in een kille
sporthal te Herwen (temperatuur circa 10
graden) tegen Rohda uit Lobith. Qua vol-
leybal geen best gespeelde wedstrijd. De
temperatuur werkte duidelijk niet inspire-
rend op de dames. Dash won overigens wel
verdiend met 1-3. Setstanden 14-16; 14-16;
15-9 en 5-15.

De heren I van Dash speelden tegen SVSII
uit Schalkhaar. Een voor de Vordenaren al-
tij d geduchte tegenstander. Het werd een
verdiende nederlaag met 3-1.
Het tweede team van de dames, bestaande
uit meisjes in de leeftijd van 15/16 jaar
speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd
tegen de dames van Voorwaarts. Dash won
met 0-3 via de setstanden 13-15; 1-15 en 15-
17.

Tweede damesteam
goed op dreef
Het tweede damesteam, dat fiogal wat
jeugdspeelsters heeft, komt steeds meer op
dreef. Het op de 3e plaats staande Voor-
waarts in de Promotieklas moest toch wel
een geduchte tegenstander voor de Dash-
dames worden geacht. Het spel was echter
helemaal in handen van Dash. In de eerste

set bleek, dat nog minder met de stand 13-
15 — de wedstrijd werd in Twello gespeeld
— maar in de 2e set drukte Dash volledig
het stempel op het spel en kwam al snel tot
1-15. In de derde set was de druk duidelijk
minder en ging men verslappen, hetgeen
een eindstand van 15-17 opleverde. Een
goed optreden van het 2e damesteam, dat
een plezierige 0-3 overwinning boekte.

Dames behalen benauwde
overwinning
In Herwen moesten de dames van Rohda
in het eerste damesteam van Dash, derde
divisie nationale competitie, hun meerde-
re erkennen. Het spel werd van beide zij-
den bijzonder beïnvloed door de zeer lage
temperatuur in de zaal: nauwelijks 10 gra-
den.
Dash kwam in de sets altijd wel direct op
voorsprong, maar handhaafde deze positie
vaak slecht, zodat de eindstand toch nog op
het nippertje in hun voordeel kon worden
bepaald: 14- en 14-16. In de derde set zag
Rohda de kans schoon ook een set te pak-
ken met 15-9. Dit motiveerde de Vordense
dams kennelijk en men besloot de wed-
strijd met een 5-15 setstand en dus een 1-3
overwinning., Een weinig aantrekkelijk.
Hoewel Dash op geen enkele manier in ge-
vaar is, is het zaak goed bij het volleyballen
betrokken te blijven. Het is te hopen, dat
aanstaande zaterdag in Vorden een beter
spel op het tapijt wordt gelegd, zodat het
publiek er ook nog wat aan heeft.

Heren kunnen het
niet rooien tegen SVS 2
Hoewel de heren in Schalkhaar met veel in-
zet aan het werk togen, bleek al snel, dat
SVS 2 meer routine in huis had en zodoen-
de snel een overwicht kon opbouwen.
De eerste met 16-7. In de tweede set weer-
de Dash zich wat sterker en kon op 15-13. In
de 3e set liep het aanvalswerk bij Dash pas
goed mede doordat SVS niet meer zo ge-
motiveerd speelde en de set ging naar Dash
met 7-15. De laatste set had Dash nog op ge-
lijkspel kunnen brengen, maar mede als
gevolg van het optreden van een blessure
en te weinig wissels (ziekte en blessures),
kon Dash het niet verder schoppen dan 15-
10 stand, hetgeen een 3-1 nederlaag bete-
kende.

Overige uitslagen en
programma
Heren 3e kl. Lettele 2 - Dash 3 3-0; Meisjes
jun. Dash - Voorwaarts 2-1; m.asp. Dash b -
WHh.20-3;Dashc-Wilh. 11-2; j jun. Dash
- Hansa 2 0-3; ds. Ie kl. Almen l - Dash 4 1-
2; Dash 4 - Wilh. 2 1-2; ds. 2e kl. Dash 5 -
Hansa 41-2; j.asp. Dash a - Hansa b 3-0;
m.asp. WS V-Dash a 0-3.
PROGRAMMA
11 maart, TWELLO: m.jun. V en K-Dash;
DEVENTER: j.jun. Isala l - Dash; ds.
Prom.kl. Isala 2 - Dash 2.13 maart, EPSE:
m.asp. Epse - Dash b; COLMSCHATE:
j.asp. Colmschate - Dash c; m.asp. Hansa l
- Dash c; VORDEN: ds. prom.kl. Dash 2 -
Wilp 1; hr. prom.kl. Dash l -Vios l;ds. 3e
dv. Nat. comp. Dash - Duno. WARNS-
VELD: j.asp. Hansa 2 - Dash b; EEFDE:
hr. 2e kl. Dash 2 - Vios 2. 15 maart, VOR-
DEN : m.jun. Dash - Isala; hr. 3e kl. Dash 3 -
Voorwaarts 5; hr. Prom.kl. Dash l - Isala 3.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafelten
nisvereniging verloor in Neede met 7-3 var
Dynamo. F. Evers won twee partijen en F.
Schoenaker éénmaal. R. Knippen onder-]
vond nog steeds last van een rugblessure
en kon mede daardoor niet tot winst ko-
men. Het tweede team won met 9-1 van
Berkelslag uit Rekken. S. Hovenkamp en
W. Voortman bleven ongeslagen; R. de
Heus won twee partijen. Ook het dubbel
werd door de Treffers gewonnen. Het der-
de team verloor met 9-1 van Tavendo uit
Doetinchem. D. de Beus redde de eer.

moesten uitzitten. Henrïet Hazekamp be-
zorgde Vorden een 0-1 voorsprong. AZC
maakte niet alleen gelijk maar scoorde in
de allerlaatste seconde van de wedstrijd op
gelukkige wijze het winnende doelpunt.

Flinke afstraffing
Heren Waterpolo
De heren van Vorden speelden zaterdaga-
vond in Wezep tegen Octopus. Vorden
moest voor deze ontmoeting een beroep
doen op een aantal aspiranten, hetgeen re-
suteerde in een 10-1 nederlaag. In de eerste
periode bleef de schade beperkt tot 2-1.
Daarna kwam Vorden er niet meer aan te
pas. Gerard van Bemmel redde de eer.

JL

Dammen
Het Ie bekerteam van DCV Vorden is de
eerste ronde van de Bekercompetitie goed
doorgekomen. Met 7-1 werd in Tiel gewon-
nen van VTD 2. De uitslagen zijn: A. v.
Voorthuizen - J. Krajenbrink 0-2; A. Neer-
bos - J. Masselink 1-1; D. de Haas - G. Was-
sink 0-2; D. de Gooyer - H. Ruesink 0-2.
Het tweede team is in de Ie ronde al ge-
struikeld, en wel over het team van EDDZ
Doornenburg, dat dit jaar gepromoveerd is
naar de Gelderse Hoofdklasse.
De Vordenaren verloren met 6-2. Hier zijn
de uitslagen: M. Janssen - S. Wiersma 2-0;
A. Berends - B. Nijenhuis 2-0; J. Linsse - J.
Lankhaar 1-1; P. Gebbink - H. Wansink 1-
1.
Afgelopen zaterdag werden ook de snel-
damkampioenschappen van Gelderland
afgewerkt. Naast het kampioenschap wa-
ren er ook plaatsen voor de Nederlandse fi-
nale, 12 juni in Soest, te verdienen.
In de Hoofdklasse behaalde Henk Groten-
huis ten Harkel een gedeelde 9e plaats, met
14 punten uit 15 wedstrijden. Het krachts-
verschil was dermate klein, dat het verschil
tussen nummer 5 en nummer 11 slechts 2
punten bedroeg.
Kampioen werd Ruud Palmer, gevolgd
door Tjeerd Harmsma.
De juniorengroep werd gewonnen door
Gerard Jansen uit Huissen, echter op de
voet gevolgd door de Vordenaren Johan
Krajenbrink (2e) en Wieger Wesselink
(3e). Beiden plaatsten zich ook voor de Ne-
derlandse finale. Henk Hoekman maakte
een goede beurt door een 3e plaats in de
wacht te slepen achter kampioen Ruurd
Wuestman en Arjan v.d. Berg. Ook hij
plaatste zich voor de Finale.
Jürgen Slütter behaalde met 17 punten een
7e plaafluj de pupillen.

Onderlinge kompetitie: senioren Hoofd-
klasse: H. Wansink - H. Ruesink 0-2; G.
Dimmendaal - H. Graaskamp 0-2; J. Mas-
selink-J. Lankhaar 2-0; G. Wassink-B. Ni-
jenhuisj^Eerste Klasse: J. Hoenink-H.
Hoekm^-2; G. Hulshof-B. Breuker 1-1;
B. Rossel - A. Abbink 2-0; B. Wentink - G.
ter Beest 0-2.

Uitbreiding
wedstrydvelden
Het naast de velden van de touwtrekvere-
niging Vorden gelegen weiland - hetgeen
door vertrek van de pachter vrij van pacht
was gekomen - is door de gemeente Vorden
in huur aangewezen aan de touwtrekvere-
ninging Vorden. Deze toewijzing is door
het bestuur van de vereniging met grote
vreugde ontvangen. Immers hierdoor kan
het aantal banen worden opgevoerd en is
de vereniging in staat nationale en interna-
tionale kampioenschappen te organiseren.
Voor de vereniging betekent dat er veel
werk aan de orde komt wat betreft de werk-
zaamheden op de velden alswel de aanpas-
sing van de akkomodatie.

^

0̂ ^̂  f |̂  warmen goed
»H5ti.*fe gekleed.
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BOUW

Denk om je rug...
Over rugklachten en hoe ze voorkomen
kunnen worden.

Bijna iedereen heeft wel een last van zijn
rug. Deze rugklachten lopen uiteen van af
en toe wat pijntjes tot doorlopend last heb-
ben van rugpijnen. Maar wist u dat veel van
deze ongemakken voorkomen kunnen wor-
den?

Het begint al thuis
Hoe vaak zien we moeder thuis niet gebo-
gen staan bij de aanrecht, kron staan achter
de strijkplank of in een verwrongen houding
de stofzuiger hanteren? Ziet u vader ook uit-
gezakt in zijn auto zitten en de kinderen in ,
vreemde houdingen voor de t.v. hangen?
We kunnen zelf echt een heleboel doen aan
het voorkomen van rugklachten, door even
na te denken als we zitten, staan, liggen, lo-
pen enz.
Wij willen u graag helpen door het geven van
enkele tips. Om te beginnen:
- Houd zoveel mogelijk uw rug recht! een
kromme rug veroorzaakt bijna altijd op de
duur rugpijn.
- Zorg voor goed beschermende en warme
kleding. Trek iets warms op de brommer
aan. Hoe vaak zien we geen blote ruggen.
-Trim u fit! ontwikkelde ru^Mieren vermin-
deren de kans op rugpijn.^f f
- Let op uw gewicht, hoe zwaarder u bent
hoe meer uw rug belast wordt.
- Zorg voor een goede matras. Op een te har-
de matras rust uw lichaam niet goed uit en te
zacht slapen kan tot rugklaA^n leiden.
- Let vooral op uw lichaarrwrou ding als u
niet zwaars tilt:
1. zak door uw knieën en strek de rug, In de-
ze houding wordt uw rug gespaard en wor-
den vooral de beenspieren belast. Die kun-
nen wel tgen een stootje.
2. Houd het te tillen voorwerp vlakbij uw li-
chaam.
3. Houd uw armen gestrekt.
4. Pak het voorwerp met de volle hand vast
en niet alleen met uw vingers.
5. Gebruik in uw tuin of op uw werk zoveel
mogelijk hulpmiddelen, zoals een kruiwa-
gen, een steekkar enz.

Rugproblemen in de bouw
Het is bekend dat werken in de bouw vaak
zwaar kan zijn. Dikwijls in de open lucht en
dus vaak in tocht en regen. Bovendien veel
til- en sjouwwerk. U kunt zich voorstellen
dat de ruggen van de mensen in de bouw het
extra zwaar te verduren hebben. Dit is dan
ook duidelijk af te lezen aan het stijgend aan-
tal ziekmeldingen wegens rugklachten. In
de bouw heeft bijna 40%van de ziekmeldin-
gen te maken met rugklachten. Nog een
alarmerend cijfer is dat er per jaar enkele
duizenden bouwvakkers arbeidsongeschikt
worden door rugklachten. Hierachter

Geografisch overzicht

Onderstaand kaartje geeft de gebieden weer, met
cijferaanduiding waar regionale Bedrijfsgezond-
heidsdiensten ten behoeve van de BGBouw
werkzaam zijn.

Wim Lenselink
ruiter van het jaar
Tijdens de zaterdagavond in zaal bakker
gehouden feestavond van de Rijvereniging
"De Graafschap" maakte voorzitter Joh.
Norde bekend dat Wim Lenselink tot de
ruiter van het jaar is gekozen. Wim Lense-
link is tevens hulp-instructeur bi de ponies.
Bernard Wunderink werd vanwege zijn
verdiensten voor de ruitersport in Vorden
(al meer dan 40 jaren) benoemd tot ere-lid
van de vereniging. Hierna werd er in de
leuk versierde zaal een gezellig feestje ge-
houden.

Waterpolo:
Kleine nederlaag dames
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen het geroutineerde AZC
II uit Apeldoorn met 1-2 verloren.
Het was een gelijkopgaande en spannende
wedstrijd waarbij over en weer diverse
speelsters enkele strafminuten op de bank

schuilt nogal wat leed, ongemak en vermoe-
delijk achteraf ook verbittering bij die men-
sen, die tot de ontdekking komen dat ze te
vroeg versleten zijn. Voor iedereen die in de
bouw werkzaam is of in een nevenbedrijf
(schilders, stucadoors, terrazzo, steengas-
stellers en natuursteenbedrij ven) wordt mo-
menteel onderzocht hoe rugproblemen
kunnen worden.

Ruggenjaar.
Al jarenlang vormt de rugproblematiek een
aandachtspunt in de bouw. Zo wordt sinds
enkele jaren voorlichting gegeven over het
juiste gebruik van de rug. Dit door middel
van een instructiefolder en een film. Om tot
betere en snellere resultaten te komen bes-
loot de BGBouw 1981 tot „Ruggenjaar" te
benoemen. Dat wil zeggen dat bij alle activi-
teiten op het gebied van bedrijfsgezond-
heidszorg de rugproblemen centraal ston-
den. Het zal duidelijk zijn dat een om-
vangrijk probleem als dat van de ruggen niet
in eenjaar opgelost kunnen worden. De rug-
genproblemen zullen an ookin de toekomst
nog alle aandacht hebben van de BGBouw.
Er word op dit gebied eendrachtig samenge-
werkt tussen bedrijfsartsen, bedrijfsver-
pleegkundigen en vertegenwoordigers van
werknemers en werkgeverszijde. OM een
moeilijk probleem zoals de ruggenproble-
matiek op te lossen, moet je eerst weten
waar de knelpunten liggen. Zo zijn er al en
worden nog vele zaken op een rijtje gezet. In
afwachting van de resultaten wordt intussen
op grote schaal voorlichting gegeven over
ruggen. Zo worden aflaiches en een folder
uitgegeven en gaan bedrijfsartsen en be-
drijfsverpleegkundigen de bouw op ookom
te wijzen op verkeerde tilhoudingen. Verder
wordt de voorlichting gestimuleerd op scho-
len met een vakopleiding.

Zwaar bouwmateriaal en materieel
Het is bekend dat in de bouw veel gewerkt
wordt met zware materialen, zoals cement-
zakken. steenblokken, betonelementen,
trottoirbanden, enz. Momenteel brengt de
BGBouw precies in kaart welk zwaar mate-
riaal er in de bouw en nevenbedrij ven wordt
toegepast. Vervolgens wordt in overleg
gestrden met fabrikanten en importeurs om
te bekijken hoe bepaalde bezwaren letterlij k
en figuurlijk verlicht kunnen worden. Intus-
sen hebben enkele fabrikanten al ingehaakt
op de initiatieven van de BGBouw. Hopen-
lijk volgen er nog vleen.

De BGBouw
Uniek in Nederland is dat voor de hele
bouwnijverheid en haar nevenbedrijven de
bedrijfsgezondheidszorg collectief is gere-
geld. Hiertoe werd door werkgevers en wer-
knemersorganisaties in 1972 een stichting

opgericht, genaamd de BGBouw (Bedrijfs-
gezondheidsdienst voor de Bouwnijver-
heid). De voornaamste doelstelling van de
BGBouw is de zorg voor welzijn en gezond-
heid van de ongeveer 300.000 werknemers
in de bouw en haar nevenbedrijven. Kortom
het voorkomen van ziektes die verband hou-
den met het werk.

Alle werknemers in deze bedrijfstak hebben
recht op gratis bedrijfsgezondheidszorg ei
hen woredt geboden door landelijk versprei-
de regionale Bedrijfsgezondheidsdiensten
waarmee de BGBouw samenwerkt.
Deze regeling geldt voor werknemers in
- Bouwbedrijven.
- Schilderbedrijven
- stucadoors, terrzo- en steengaastellerbe-
drijven.
Het recht op bedrijfsgezondheidszorg is ge-
regeld in de CAO!
Bedrijfsgezondheidzorg is vrijwillig en ver-
teouwenlijk en het heeft niets te maken met
ziektecontroles.

Bedrijfsgezondheidsdiensten
Bij alle Bedrijfsgezondheidsdiensten die
met de BGBouw samenwerken zijn bedrijf-
sartsen en bedrijfsverpleegkundigen in
dienst die gespecialiseerd zijn in de bouw-
groepen. Zij weten dus waar zij op moeten
letten. Elke werknemer in de bouw kan ge-
bruik maken van de volgende diensten:
- een intrede onderzoek, medisch onder-
zoek voor allen die voor het eerst in de bouw
gaan werken;
- periodiek geneeskundig onderzoek, ge-
richt op de gezondheid en het werk, voor
alle werknemers van 35 jaar en ouder om de
5 jaar en vanaf 50-jarig leeftijd om de 3 jaar;
- verzuimbegeleiding, iemand die vaak of
landurig ziek is, kan worden uitgenodigd
voor een gesprek met de bedrijfsarts, als ten-
minste de ziekte een verband doet vermoe-
den met het werk;
- bedrijfsgeneekundig spreekuur, voor ge-
zondheidsklachten die vermoedelijk ver-
band houden met het werk kan een afspraak
met de bedrijfsarts gemaakt worden.

Wat te doen hu rugklachten?
Als u pijn in uw rug heeft, moet u naar uw
huisarts gaan. Maar werkt u in de bouw of in
de nevenbedrijven en heeft u last van uw
rug, en u vermoedt dat uw rugklachten ver-
ban houden met uw werk neemt u dna even
contact op met de Bedrijfsgezondheids-
dienst in uw omgeving.
De bedrijfsarts of de bedrijfsverpleegkundi-
ge kan dan samenmet u naar de mogelijke
oorzaken zoeken en zorgen da uw rug nog
langer meegaat dan vandaag.

Zoekt u op het landkaartje uw woonplaats
op, het cijfer wijst naar het lijstje met Be-
drij fsgezondheiddiensten waar u terecht
kunt.

Met de BGBouw samenwerkende Bedrijfsgezond-
heidsdiensten, contact-bedrijfsartsen,
telefoonnummers.

1 (NH) Alkmaar
J C van Duivenbooden
Tul: 072-127373
2 (Ov) Almelo
H Warmols
Tel: 05490-22022
3 (NH)Gooi en Eemland
S Santema
Tel 02 155-2 M 24
4 (NH) Amsterdam
E Q Dubbeldam/H L Zaal
Tel 020-235895
S (Gld) Arnhem
A Egberts-Vester
Tel: 085-62 93 33
6 (Dr)AsMn
J Nassy
Tel: 05920-161 16
7 (NB) Breda
P Carol
Tel: 076-224701/224758
8 (NB)Cuyk
E C Warnnga
Tel 08855-4444
9 (ZH) Delft
J M Secker
Tel: 015-142443
10 (Ov) Deventer
M A Ouwerkerk
Tel 05700-25168
11 (ZH) Dordrecht
J P Kruyl
Tel 078-138544
12 (Dr) Zuid-Drente
H van Houten
Tel 05910-1 5544
13 (NB) Eindhoven
F H J Holla
Tel: 040-11 9810
14 (Ov) Enschede
F J van der Kooy
Tel: 053-317245
15 (ZH) Europoort-Botlek
J.C van Duivenbooden
Tel 072-127373

16 (GkJ) Oostelijk Gelderland
W van den Heuvell
Tel 08340-42121
17 (ZH) Gouda
R Pasman/H Laeyndecker
Tel: 01820-1 7377
18 (ZH) s-Gravenhage
F G van Leeuwen
Tel 070-993135
19 (Gr) Groningen
Th M Bloemsma
Tel: 050-121841
20 (NH) Haarlem
T. Lunshof
Tel: 023-31 9555
21 (Gld) Harderwijk
H Biekart
Tel: 03410-18565
22 (NB) Helmond
H van Doorn
Tel: 04920-40115
24 (NB) s-Hertogenbosch
U Holla
Tel: 073-120711
25 (Gr) Oostelijk Groningen
A E Straat
Tel 05980-94388
26 (Fr) Friesland
H van den Bergh
Tel: 05100-33133
27 (ZH) Lelden
S.P.M. H.ep
Tel: 071-126891
28 (L) Maastricht
M Slekelenhurg
Tel: 043-612323
29 (Gld) Nijmegen
H Wolvetang
Tel: 080-224451
30 (NB) Oosterhout
P W H M Gooien
Tel: 01620-56000
31 (NB)Oss
S M Ri|pkema
Tel 04120-26633

32 (ZH) Rotterdam
M C J Klop
Tel 010-763644
33 (GW) Tiel

.PA Spierenburg
Tel 03440-14675
34 (NB) Tilburg
J W J Overman
Tel: 013-321466
35 (U) Utrecht
K.H. Oei
Tel: 030-43 29 24
36 (Gld) Veenendaal
H Vervoert
Tel 06385-10341
37 (L)Venray
P.Y.M. Heitling
Tet 04780-8 55 55
3a (NH) Zaanstreek
B Moerkercken
van der Meulen
Tel: 075-169757
39 (Z) Zeeland
S Wartena
Tel: 01100-12920
40 (Ov) Zwolle
W W Brouwer
Tel 05200-46255
41 (Gr) Eemsmond
HA Jansen
Tel: 05960-14771
42 (L) Roermond
L Tissen
Tel: 04750-1 9547
44 (Ov) Hengelo
H Meijer
Tel: 074-454321. tsl 2600
45 (Fr)Wolvega
A G de Jager
Tel 05610 5445
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'n Vleugje lente voor mode-vlugge mensen
Wij zijn reeds goed gesorteerd, in

div. modekleuren tot maat 54 .................. v. a. fOr —

REGENMANTELS ookgrotematen va 129.-

ALCANTARA BLAZERS en JASJES 450,-
MODIEUZE ROKKEN ... 49.-
HAMMER ROKKEN ,o,maa,6o „ 135-
BLOUSES va49-
MODERNE BROEKEN ind» .varianten va 49,-

JAPONNEN en PAKJES va 89,50
Vrijdag's koopavond
tot 9 uur

Ook open tussen
6 en 7 uur.

Modecentrum

Ruurlo

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26
INKOOP - VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE - SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

CONTACT een graag gelezen blad

op maandag
15 maart a. s.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker te Vorden

Met koffie complet.
Kaarten verkrijgbaar aan de zaken.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M-^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381



AUTORIJLES
BEL 2783

Wij hebben nog plaats
en altijd voordelig bij

AUTORIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden

M.I. Rijksgedipl.

Te koop: bestelauto Hano-
mag. type F 20 Benz motor.
V.LC. de Graafschap
Ruurloseweg 120
Vorden. Tel. 05752-6643.

Wij staan weer voor U klaar om
uw motorgazonmaaier vak-
kundig na te zien.
Fa. Kuypers. Tel. 1393.

Ook voor uw

HERENKLEDING
Moderne en aktuele herenmode.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Kon U de 2-wieler-Rai niet bezoeken

In de direkte omgeving vindt U één tweewielervakman, die U uitgebreid laat zien,
wat er zoal te beleven valt in fietsen en bromfietsen.
En dan denken wij aan kwaliteitsprodukten van gerenomeerde merken. Boven-
dien krijgt U bij de 2-wieler-vakman persoonlijke aandacht, advies, service en ga-
rantie. Ook vindt U er alle benodigde accessoires en onderdelen voor Uw fiets of
brommer.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld. Tel. 05753-7278

Goed 2-wieler-plezier begint bij de 2-wieler-vakman

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

JAFFA'S 20 voor 4,95
RODE GRAPE-FRUITS
5 voor

GOLDEN DELICIOUS 2,95
PREI * 1.75

REFORM:
IVIUOLI per zak van 4,95 voor 4,50

BRUNEKREEFT
groente en fruit
Dorpsstraat 17, Telefoon 1617

Te koop

TUINBANKEN
volgens oud Achterhoeks model. Geheel uitge-
voerd in Tropisch hardhout. Lengte van de bank
ongeveer 180. Te bevragen:

Aannemersbedrijf

H.J. Ruiterkamp b.v.
Lindeseweg 22, 7251 NS Vorden
Tel. 05752-6631

voor auto-, motor- en
vrachtwagenrijles

naar Autorijschool

WOESSINK"„
Jan ten Pas te Eefde. Tel. 05750-12204

Opgave voor Ruurlo en Omstreken bij onze instructeur
W. Pardijs. Tel. 05735-1 928

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 17 maart

woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

Te koop: N.A.K. gekeurde pootaardappelen
Vroege en late rassen:
maat 28 - 35 mm en 28 -40 mm.

en altijd in voorraad klei-consumptieaardappelen

ROSSEL Elzeboomweg 3 - Ruurlo
Tel. 05736-476.

Zondag 14 maart a.s.

1e kampioensmotocross
500 cc Senioren + Intern.

Met o.a. G. Wolsink, T. Karsmaker, Pe-
ter Herlings enz.

Tevens 125/250 cc Jun.
Aanvang 13.30 uur. Training v.a. 11.00
uur.

Circuit „Peppelenbos". CAMEL/OK pijlen volgen.

Gazelle en Batavus fietsen
Dat is opstappen en wegwezen
Bewegen en volop genieten
We kunnen U heel wat modellen laten
zien en neem een folder mee.

Tweewielerbednjf

Kuypers
Tel. 1393

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu

voor een geboorte danwei verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een
monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 14— telefoon 1404

iiifcrcartl

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij hun besluit d.d. 15 februari 1982, no.
RO3142/5-ROV/G5208 goedkeuring hebben ver-
leend aan de bij raadsbesluit d.d. 30 juni 1982, no. 10
vastgestelde vervangende voorschriften behorende bij
het beste/nmingsplan "Buitengebied 1970" (gebruiks-
voorschriften en strafbepalingen).

Genoemd besluit met de betreffende wijzigingen van
de voorschriften liggen vanaf vrijdag 12 maart a.s. ge-
durende één maand voor een ieder ter visie ter secreta-
rie, afdeling l.

Aangezien niemand bezwaren tegen deze wijziging
heeft ingediend bij de gemeenteraad en/of Gedepu-
teerde Staten van Gelderland kunnen slechts de ge-
meenteraad en de Inspecteur voor de Ruimtelijke Orde-
ning nog in beroep komen bij de Kroon.

Vorden, 11 maart 1 982.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend dat met ingang van 12 maart 1982 gedurende één
maand vooreen ieder ter gemeentesecretarie, afdeling l
ter inzage ligt het bestemmingsplan VORDEN 1982,
no. 2 (Station), zoals dit door de gemeenteraad in zijn
vergadering van 23 februari 1982 werd vastgesteld.

Bij de vaststelling van het plan zijn in het ontwerp wel
wijzigingen aangebracht.

Een ieder die bezwaren heeft tegen de aangebrachte
wijzigingen kan gedurende bovengenoemde termijn
bezwaren indienen bij het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX ARN-
HEM.

Vorden, 11 maart 1982
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Sta stevig voor de grote schoonmaak

Brabantia trap
4 treden van 79,- voor O is/"™

5 treden van 71,50voor Ob? / OU

6 treden van 95,- voor / ï/j~

Verder Kastpapier, zemen, dweilen.

Kom vrijblijvend binnen

Bazar Kranenburg
H.J. SUETERS

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
Maandag 15 maart

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen. v
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.

Luchtbedden. 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.
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