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Modeshow Fa. Visser

De voorjaars- en zomermode van Visser wordt dit keer gekenmerkt door een zeke-
re eenvoud van lijn. De kleding voor de dames, maar ook voor de heren biedt we-
liswaar genoeg afwisseling, maar er zijn geen uitschieters. De mode is heel draag-
baar en vooral ook betaalbaar. Kr kan weer naar hartelust gecombineerd worden.
Er zijn bij Visser gezellige katoenen rokken in bloemen en ruiten, plooirokken,
leuke jurkjes, maar ook geklede pakjes. En wie op de jurkjes iets warms zoekt zal
een keur aan vesten, jasjes en spencers vinden.

Die nieuwe voorjaars- en zomermode
werd maandagavond bij Bakker ges-
howd door een groep mannequins en
één dressman, onder leiding van de uit

Apeldoorn afkomstige mevrouw Wol-
venne. En de man achter de piano was
de heer Wolvenne.
Visser had bij de geshowde kleding voor

de jeugdige, maar ook voor de wat ou-
dere vrouw een hele collectie Mexicaan-
se kleding. En nu moet men hierbij niet
denken aan allerlei folklorische motie-
ven, want deze mode zou evengoed uit
Finland^^Denemarken afkomstig kun-
nen zijij^Bel werd deze kleding geken-
merkt tSor warme tinten en vrolijke
motieven. Maar zeker niet typisch Mexi-

Veelal ging het hier om combinaties van

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

Deze week komen de volgende on-
derwerpen aan de orde.

1. Verleende collectevergunningen.
2. Aanvraag bijzondere kampeer-
exploitatievergunning.
3. Publicaties ingevolge de wet
Arob.
4. Aangifte Hondenbelasting 1981.

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders heb-
ben voor de periode van 16 tot en
met 21 maart een collectevergun-
ning afgegeven aan Simavi.

Aanvraag bijzondere kampeer-
exploitatievergunning. (Verordening
op de Kampeerplaatsen en kam-
peermiddelen).
Het is ons gebleken dat diverse per-
sonen niet op de hoogte zijn van het
feit, dat voor bijvoorbeeld het kam-
peren op de boerderij een bijzonde-
re kampeerexploitatievergunning
vereist is. Deze vergunning moet
worden aangevraagd door de eige-
naar c.q. pachter van de grond, met
andere woorden door degene die de
kampeerplaats zal beheren. In de
bovengenoemde verordening wordt
het volgende omtrent de bijzondere
k a m p e e r - e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g
gesteld.

Een bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning kan uitsluitend worden
verleend voor het toelaten van het
verblijf op of in kampeerplaatsen:

a. in gebieden ten aanzien waarvan
het bestemmingsplan zich niet tegen
een zodanig gebruik van de daarin
gelegen gronden verzet en die zijn
aangewezen op de bij dit artikel be-
horende kaart, of
b. in gebieden ten aanzien waarvan
het bestemmingsplan uitdrukkelijk
in een zodanig gebruik voorziet.

2. Afhankelijk van de bestemming
van het betreffende gebied kan een
vergunning worden verkregen voor
de plaatsing van enige kampeermid-
delen.

3. De bijzondere kampeer-exploita-
tievergunning wordt niet verleend
voor natuurgebied en voor bcsge-
bied, grotendeels van landschappe-
lijke en grote landschappelijke
waarde.

4. De bijzondere kampeerexploita-
tievergunning wordt slechts ver-
leend voor een periode van ten
hoogste zes maanden in het tijdvak
l april tot l oktober.

De aanvraag voor een bijzondere
kampeer-exploitatievergunning.
1. Een aanvraag voor een bijzonde-
re kampeer-exploitatievergunning
wordt ingedien in drievoud en
houdt in: naam en adres van de
rechthebbende en van degene die de
kampeerplaats zal beheren.

2. Bij de aanvraag als bovenstaand
bedoeld moet worden overgelegd
een situatietekening in drievoud met
een kadastrale omschrijving van het
terrein; op de situatietekening moet
zijn aangegeven de plaats van de
bestaande gebouwen of bouwsels en
de aan te brengen of te handhaven
beplanting en, voor zover van toe-
passing, de standplaatsen van de
kampeermiddelen. Tevens moet
voldoende blijken welke maatrege-
len er worden getroffen ten aanzien
van de sanitaire voorzieningen en
van de afvoer van afvalwater.

Voor nadere inlichtingen kunt u
zich wenden tot de afdeling Alge-
mene Zaken van de gemeentesecre-
tarie.

Publicaties ingevolge de wet Arob

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer D.W. Groot Wassink,
Industrieweg 7 te Vorden, voor het uit-
breiden van de woning en het aanbren-
gen van een dakkapel aldaar.
2. Aan de heer E.J. Pellenberg, de Bon-
gerd 12 te Vorden, voor het vergroten
van de woning aldaar.
3. Aan de heer J. Lucassen, Gan-
zensteeg 6 te Vorden, voor het verande-
ren van een berging aldaar.

Aangifte Hondenbelasting 1981.
Enkele weken geleden is aan ieder huisa-
dres een aangiftebiljet voor de Honden-
belasting toegezonden. Ingevolge artikel
6 van de Hondenbelastingverordening is
eenieder, aan wie het aangiftebiljet is
toegezonden, verplicht de daarin gestel-
de vragen duidelijk en naar waarheid te
beantwoorden, de aangifte met zijn
handtekening te bekrachtigen en het bil-
jet binnen veertien dagen na datum van
toezending ter gemeentesecretarie in te
leveren of per post op te sturen. Niet of
niet behoorlijke vervulling van formali-
teiten of het verstrekken van onjuiste in-
lichtingen kan worden gestraft met een
geldboete van ten hoogste tweehonderd-
vi j f t ig gulden.
Worden geen honden gehouden, dan
dient u het biljet met "GEEN" in te
vullen en terug te zenden naar de ge-
meentesecretarie. Als houder van een
hond wordt aangemerkt degene, die on-
der welke titel ook, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft. De
houder van een hond is belastingplichtig
met dien verstande, dat het hoofd van
een gezin mede belastingplichtig is voor
honden die door een gezinslid of door
bij hem inwonend personeel gehouden
worden. Daarnaast is eenieder, die in de
loop van het jaar houder wordt van een
hond of een groter aantal honden, ver-
plicht hiervan binnen veertien dagen
aangifte te doen ter gemeentesecretarie.
Wellicht ten overvloede maken wij u er-
op attent dat de antwoordkaart reeds
voor u is gefrankeerd, een postzegel
plakken is derhalve niet nodig.

blouse of truitjes met rok en losvallend
jasje. Dergelijke combinaties waren er
overigens ook van andere merken.
De zomermode is dit keer gemakkelijk,
losjes en wat nonchalant. Plooirokken
deden het de afgelopen herfst en winter
uitstekend. Ze zijn er ook nu weer,
maar dan in lichtere tinten. Kleuren als
crème, bleu, rose, zalm en kaki ziet men
veel.

FRANS MOLENAAR
Frans Molenaar geniet al lang bekend-
heid als ontwerper van dameskleding,
maar nu heeft hij zich ook verhuurd aan
de herenconfectie. Fortex brengt pak-
ken van Molenaar. En Visser heeft die
pakken. Ze zijn heel eenvoudig en slank
van snit. Overigens kan iemand met een
wat moeilijk figuur dergelijke pakken
ook op maat laten maken. Bij Visser
weet men er alles van, zo vertelde me-
vrouw Wolvenne.
Verder zag men voor de herenkleding
veel suède jacks en regenjassen van po-
plin of katoen in trenchcoat model.
De schoenen die mannequins en dress-
man droegen waren van Mokkink.
Schoeisel van Mokkink is zeker niet
duur en de keus is groot. Mokkink liet
allerlei zomers bandschoentjes zien,
maar ook rock & roll pumps en flatjes.
De bloemstukken op het plankier waren
vervaardigd door Kettelerij. (Erna Mul-
der).

NCVB afdeling Vorden
De jaarvergadering van de afdeling Vor-
den van de NCVB ging ditmaal gepaard
met een gezamenlijke koffiemaaltijd dat
bij de dames zeer in de smaak viel. Me-
vrouw v.d. Vuurst gaf een overzicht van
het werk van de Noodhulpdienst, terwijl
mevrouw Klumpenhouwer de werk-
zaamheden van de handv^dtclub onder
de loupe nam. De dames^psVeevers en
W. Schouten werden bij acclamatie her-
kozen als bestuurslid. Mevrouw G.J.
Wuüink Bovenschuttc, die zich niet be-
schikbaar stelde, werd door mevrouw
den Ambtman dank gebracht voor het
vele werk dat zij voor d^É|CVB heeft
verricht. Haar werden CT^C attenties
aangeboden. Na de pauze konden de
dames genieten van de voordrachten in
dialekt van mevrouw M. Heijink uit Al-
men.
Namens Lief en Leed kregen de
bestuursleden in verband met het 20 ja-
rig bestaan een roos aangeboden. Op 19
maart zal een bezoek gebracht worden
aan de Gamog. Het jaarlijkse reisje is
gepland op 2 juni. De volgende bijeen-
komst zal zijn op 17 maart. Ds. A.A.
Bos uit Veenendaal zal dan het onder-
werp "De Christelijke toekomstver-
wachting en de zorg voor de aarde"
bespreken.

Karnaval in de Herberg
geslaagd
De karnavalsdagen in de Herberg te
Vorden werden dit jaar zeer druk be-
zocht. Naast het café-karnaval op zater-
dag, zondag en maandag was er maan-
dagavond in de grote zaal voor het eerst
een groot karnavalsbal m.m.v. het or-
kest "Canon Ball". Vele kilo's pinda's
werden er gepeld waardoor de zaal al
snel voorzien was van een gezellig
pindabasten-tapijt. De avond werd geo-
pend door de karnavalsver. "De Deur-
dreajers" onder aanvoering van Prins
Emil Een.
De prijsuitreiking voor de orgineelste
karnavalskostuums werd verricht door
de buutredner (niet in dienst) "Den
Droadnagel".
Hoogtepunt van deze avond was onget-
wijfeld het grandioze optreden van
John. F. Steeper die met zijn liedje
"Marina" een ovationeel applaus in
ontvangst mocht nemen van het in grote
getale opgekomen publiek.

Wolspinnen
op vrouwen club Medler
In het clubhuis op het Medler hield de
Vrouwenclub Medler een druk bezochte
avond onder voorzitterschap van me-
vrouw A. Norde-Nieuwenhave. Als
gaste was aanwezige mevrouw Verhey
uit Hengelo Gld., die een demonstratie
gaf over wolspinnen. Zij vertelde hierbij
wat er allemaal mogelijk is van wol te
maken. Men kan er niet alleen mee brei-
en, maar vachten en wandkleden van
maken. Er zijn verder nog tientallen an-
dere mogelijkheden.
Wal kan geverfd worden in prachtige
kleuren, naturel en andere. Mevrouw
Verhey werd geassisteerd door Mia Gal;
beide kregen na afloop waarderende
woorden van de voorzitster en mochten
een leuke attentie in ontvangst nemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

De Bargkappel op dreef
De "Bargkapel" uit Barchem onder lei-
ding van de dirigent Herman Engelber-
tink heeft er tijdens de zogenaamde
"Blauwe Bok" avond in bar bodega 't
Pantoffeltje zaterdagavond een gewel-
dige show van gemaakt waarnaar door
de zaal met veel enthousiasme werd ge-
luisterd en gekeken. Engelbertink
zweepte zijn jongens tot een uiterste
krachtsinspanning op. Het muzikale ef-
fekt was er dan ook wel na.
Deze avond georganiseerd door de
Vriendenclub Vorden werd gepresen-
teerd door Freddy Ikkink. Voor de ko-
mische noot zorgden Bertus Ruumpol
en Bertus Kuipr uit Laren, terwijl "Gait
uut 't Klooster uit Albergen voor de
Twentse humor zorgde. Eveneens uit
Twente de "Eleonora's" met zang uit
Tirol. Voor de muzikale begeleiding van
het gehele programma en voor de bal na
zorgde het Madigo-Combo.

Gezamenlijke jeugddienst
De interkerkelijke jeugddienst commis-
sie van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente te Vorden houdt
een jeugddienst op a.s. zondagavond 15
maart in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. In deze gezamenlijke
jeugddienst hoopt voor te gaan de heer
Sipke van der Land, voor velen bekend
door zijn T.V.-programma's o.a. "Niet
tegeloven " endoor zijn publicitisch
werk.
Het jeugdkoor "Inter-Christ" heeft me-
dewerking toegezegd aan deze jeugd-
dienst, a.s. zondagavond.

GEBOREN: Martijn Oostenenk; Nata-
lie Dekkers; Werner Johannes Albertus
Schroer.
ONDERTROUWD: H.J. Ruesink en
G.B. Rossel; G.J. de Greef en A.G.
Groot Bramel.
GEHUWD: W.F.M. Nieuwenhuis en
H.J. Decanije.
OVERLEDEN: Th.J. Hofman-Stoep-
ker, oud 87 jaar.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 maart, 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, bediening Heilige Doop
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in
de Gereformeerde kerk. Dhr. Sipke van
der land, m.m.v. Jeugdkoor "Inter
Christ".

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 15 maart, 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur Dhr. Sipke van der Land; In-
t e rke rke l i j ke Jeugddienst in de
Geref.kerk.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 14 en zondag 15 maart dr. Va-
neker. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENT DIERENARTS

Zaterdag 14 maart 12.00 uur tot maan-
dag 16 maart 7.00 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkènkamp, Tel. 1422. Graag
bellen tussen 8 - 9 uur.

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lensslink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.

J



Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Met spoed gevraagd: Slaap-
gelegenheid voor een enkele
nacht inde week.
Graag contact op te nemen
met H. Vredegoor, Tel. 053-
358702.

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

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

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 te huur bij:

HELMINK
^ilTPHENSfcWEG fFL 05752 1514

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

Radio/
TV-serwiec
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

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

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

ROMAX
UITLAATSPECIALIST

De beste merk-uitlaat
van Nederland
hebben wij in voorraad van de
meeste merken en auto-type's

Autobedrijf Groot Jebbink
RONDWEG 2 - TEL. 05752 - 1794 - VORDEN

laafelekan$...Ievernuuw
rdebonnen in

bonneterie
pull Corine

f 79,50
tWilleke

deze week een heerlijke
sneeuwster GRATIS

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Sportief
met Colly

Kracht en sportiviteit in Braziliaans leder!
Dat is de eigentijdse mannenkollektie van

COLLY. Makkelijker loop je
fev . . . . .>•••-.:?•:-. nergens op.

In de maten
28 t/m 47!

Wu ink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

,lfl5
r^

Volkoren biscuits
rolvan 1,15 voor.

Bolletje geroosterd brood
wit, van 1,68 voor

0§9

-129

P.K. kauwgom
pak 4 stuks van 1,89 voor_

Mini-Mars
zak van 2,79 voor

Nibbit coctail
zak van 1,49 voor
De Heer chocolade-
koffiebonen
pak 175 gr van 2,39 voor

Bona kuip van 500 gram
van 1,75 voor

Dit is de laatste week van onze waardebonnenaktie.
Duizenden vaste klanten profiteerden al van de heerlijke

aktie-aanbiedingen ... helemaal GRATIS op 6 waardebonnen.
Kijk eens hoeveel waardebonnen u nog heeft, want deze week krijgt u
op 6 waardebonnen een overheerlijke sneeuwster helemaal GRATIS
waarde f 4,95 ... laat dat niet lopen. '
O kunt ook uw waardebonnen inleveren, dan krijgt u er bij de kassa f 2,50 per 6 stuks voor. f j

Jagermeiste^
/fles 0,7 liter van 16,45

x\ l voor
IV» Bols jonge jenever

fles l liter
"Xvan 15,95•̂  ««r

l

appê\moes

è

Set a 6 compöteschaaltjes
12,5 cm van 6,50 voor
Spaanse
boodschappentas
van 2,75 voor

15 ̂
A *

s

l Rubber kuitlaarzen
Jmaten 36-46

pak / van 14,95 voor
Kinderlaarzen geel of
blauW) maten 22_35

m1 2,95 voor _
tselzak

voor ditjes en datjes
van 2,95 voor _

Pampers groen ^•"•Sjx-l
pak 30 st van 9,95 O95

Pampers blauw
pak 12 st van 5,95 voor ,

Pampers rood
pak 30 st van 10,95 voor_

Pampers oranje
pak 24 st van 9,75 voor l

Pampers paars
pak 12 st van 5,95 voor ,

Victoria water
fles l liter van 0,79 voor \

Pfanni aardappelpuree
250 gr van 3,09 voor _

>m^ Steradent tabletten
koker 26 st

j"%van l ,98 v oor
^% FA antitranspiratie

spray van 4,25

k% SB *^c
"fc-^5 ^ voor

Iglo boerenkool
pak 750 gr van 2,69 voor_

Remia slasaus
fles 0,5 liter
van 1,89

voor M* ^

: W'̂ wWPwf'flPlifc •'.(

Cognac Joseph Guy
fles van 21,95 voor

geldig van

Heerlijk gekruide
Schouderfiletrollade
heel kilo

- 14/3 1981

Gevulde Procureurschijf
heerlijk sappige vleesvariatie
met fijne zachte smaak die
bij diverse groenten tot zijn
recht komt, 100 gram 15°
Roomblanke
kuikenborstfilet 500 gram _
Botermalse
runderstooflapjes
heel kilo maar
Voor uw huisdier
Keimager runderhart
per kilo

Heerlijke hamworst
per 100 gram

Zwan Saksische smeer-
leverworst 150 gram

Neerlandia chocolade-
melk pak l liter
van l,29 voor l»9

U Nutroma koffiemelk
[| fles 0,5 liter van 1,89 voor

Jolly slankkwark
van 1,05 voor_

Goudse Kaas
w belegen l kilo nu

DAMES OPGELET!!

De GTW gaat naar de

huishoudbeurs
te Amsterdam

op dinsdag 7 april.

Inlichtingen bij

REISBUREAU GTW
J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 te Voorst
Telefoon 05758-1334
Opgave voor 4 april

Éliiiil

Pepercervelaat
lekker pittig, 100 gram t

speklappen
heel kilo

varkenslapjes
heel kilo

gehakt (h.o.h.)
heel kilo CQR

zeeppoeder
vat 3,4 kilogram

k"-2»^%-^*r^J&if

Van
Supra

11|̂ ;l — «i

Nette

Boerenbruin 800 gram
deze week

Maanzaadbolletjes
zak 9 stuks

Boerenkrentmik met spijs
800 gram

l norn
paV. MARKT)

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

Reklames zijn geldig van 12/3- 18/3 1981



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

NATALIE
Gerrit en Hermien
Dekkers-Roeterdink

Sandra en Patrick
Vorden,4maart 1981
St. v. Gravenzandestraat 11

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

JEROEN
Zijn doopnamen zijn:

Jeroen Hubertus Maria
Gerrit, Agnes en Rianne

Lubbers
7251 WR Vorden, 8 maart
1981.
Brinkerhof 6

Allen willen wij heel hartelijk
bedanken op welke wijze dan
ook voor de fijne dagen die U
ons gaf op 26 en 28 februari.
We zullen dit nooit vergeten.
Het was heel erg fijn, lieve
mensen.

Annie en Willem
Papperse

7251 AK Vorden
Pastorieweg 23

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
felicitaties, bloemen en kado's
die wij bij ons 60-jarig huwe-
lijk hebben ontvangen.

G. Stapper
A. H. Stapper-Harmsen

7251 BN Vorden, Maart 1981
't lebbink 48 '

JONG GELRE
afdeling Warnsveld

REVUE
„OOIEVAARS OP
'REIGERSNEST'

13 en 14 maart 1981
Uitrusting te Eefde
Aanvang 19.30 uur
13 maar na afloop BAL
m.m.v. Valler Combo. 14
maart na afloop bal m.m.v.
Toporkest T.S.M,
tot in de kleine uurtjes

RUNNER ... remnaaf ƒ 404,-
ASCOT remnaaf ƒ 455,-
BATO remnaaf ƒ 535,-
van
FONGERS-BARINK

DE BLADENMAN
heeft ook
'NLEESMAPÜ

Te koop:
WOL
Per kg ƒ12,50

Tel. 05752-2269

Natuurvoeding
voor gezonder eten,

van Müsli tot vruchten-
sappen, alles puur natuur

bij
„'t WINKELTJE"
IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink,
Burg. Galleestraat 22,
Tel. 1877

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en race
fietsen.
Voor 'n FONGERS BARINK

Wilt u 'n leesmap?
Bel dan de

BLADENMAN
Of vraag het hem dins-
dag of woensdag, als hij
bij u in de straat komt.

Tel. 05735-2532 van 14.00 -
16.00 uur

STICHTING
DORPSCENTRUM
VORDEN
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

13 maart
ONE-MAN-SHOW

FRANS HALSEMA
Aanvang 20.00 uur
Entree/15,-
Pashouders ƒ 12,-
Zondag 15 maart

KOFFIECONCERT
aanvang 12.00 uur
Entree ƒ 5,-
Kinderent/m 12 jaar
ƒ3,50

JONG GELRE
afdeling Warnsveld

REVUE
,,Ooievaars op 't reigersnest"

13 en 14 maart 1981
Uitrusting te Eefde.
Aanvang 19.30 uur
13 maart na afloop BAL
m.m.v. Valler Combo
14 maart na afloop Bal m.m.v.
Toporkest T.S.M.
tot in de kleine uurtjes

Inplaats van kaarten

Maandag 23 maart a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

H. VAN HOUTE
en
H. VAN HOUTE-DRIEZES

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in „'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34 te Vorden.

Vorden, maart 1981
De Haar 16

Op a.s. maandag 16 maart hoopt

G. ROSSEL
zijn 90ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid om te feliciteren 's avonds
van 19.30 tot 22.00 uur in zaal "de Her-
berg", Dorpsstraat lOa te Vorden.

7251 PN Vorden, maart 1981
Deldenseweg 6a

Door een droevig ongeval heeft de Here plotseling
uit ons midden weggenomen onze lieve kleinzoon

BENNIE WEIJS
oud 15 jaar

en onze a.s. kleinzoon
PIET ZANDBERGEN

oud 21 jaar

en Bennie's vriendje
J. LOK

oud 16 jaar
Vorden: PS- 103-v. 6-7 a-b
deBoonk31

de groot-ouders: J. w. Weijs
J. Weijs-Miggels

de ooms
en tantes: B. Weijs

W. Weijs-Klumpenhouwer

Oss: G. Weijs
J. Weijs-Sijsma

Vollenhove: J. Spans-Weijs
P. Spans

•̂  Neefjes en nichtjes

Onze smart is groot maar wenschen in s'Heren wil
te berusten.
De begrafenis heeft heden woensdag 11 maart te
Vollenhove plaatsgevonden.

Wegens huwelijk medewerker
a.s. vrijdag

geen koopavond
Banketbakkerij

J. WIEKART
Specialiteit: ZWANEHALZEN
Telefoon 1750

O.M. NIEUWS
O.M. betekent Operatie Mobilisatie!
Een zendingswerk wereldwijd door jon-
geren uit de hele wereld, jongeren, die
samen het eens zijn om het Evangelie
uit te dragen.

Hierover spreekt:

JOOP STRIETMAN
Leider van het O.M. werk in Nederland.

Op 16 maart 's avonds om 8 uur in het ,,Achterhuus"
(bij de Gereformeerde kerk).

Meer informatie bij Ans Heida, Schoolstraat 8, Vor-
den tel. 1970.
Names een plaatselijke bijbelstudie-kring.

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

\ [ Raadhuisstraat 6, tel. 2722

13 MAART
ONE MAN SHOW

FRANS HALSEMA
Aanvang 20.00 uur

Entree f 15,- Pashouders f 12,-

Zondag 15 maart

Koffieconcert
Aanvang 12.00 uur
Entree f 5,-
Kinderen t/m 12 jaar f3,50

Op donderdag 26
vrijdag 27

en zaterdag 28 maart

houden wij

Vanaf 's morgens 9 uur op donder-
dag en vrijdag de klok rond en op

zaterdag tot 18 uur.

Wij nodigen U uit een kijkje te komen nemen in onze
werkplaats en magazijn. De werkplaats is ingericht

als showroom en er is van alles te zien.

Tractoren & machines voor
agrariërs en loonwerkers

Mechanisatiebedrijf Menkveld
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.)

Brood
van de warme bakker

is verser en lekkerder
want het wordt door ons nog

ambachtelijk gemaakt
uit de beste grondstoffen!

EN DAT PROEFT U
WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor U - tel. 1373

Weekend-reklame:

sneeuwster

WMF CASSETTE
• 9 pers. - 59 delig
• Model Colene
Van 801,50
Voor . 405,

Kom eens kijken bij

Koerselman -Vorden

Soepel stappende JJ Canasta
sandaal metsleehak. Van DURABEL

f79,95

Sterke,
stoere sandalet,

soepel lopend. Van COLLY.

maat 30/35 f 93,90
36/42: f 97,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

TE KOOP
RECHTSTREEKS VAN EIGENAAR

In uitstekende staat van onderhoud verkerend
woonhuis aan de

KROEZELAAN nr. 6 te RUURLO
type 2 onder 1 kap.

INDELING:
Grote hal met toilet, woonkamer ged. voorzien van
parket, woonkeuken ca. 30 m2, bijkeuken en kelder.
Op verdieping 4 royale slaapkamers en badkamer.
Grote zolder. Pand is geheel voorzien van CV. Garage
met ruimte voor 2 auto's. Grondoppervlakte 423 m2.

Rustige ligging met allerlei winkels in directe omge-
ving.

Vraagprijs

Inlichtingen: 05735 -1730
f 165.000,-

VOORJAARSTREFFER
Linnenkast
2 deurs
met schuifdeuren

Afmeting: 171 hoog
97 breed
58 diep

In grenen-struktuur

PAKKETPRIJS

179,-
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK
ZUTPHENSEWEG24
TEL. 1514

B.V.

Uitschieters van de week
Dames blouses

Lange mouw
Beige - grijs en marine
Maten 38 t/m 48. Nu.

Mooie ruitplooirok
in 2 kleuren. NU ..

18,95

49,50
Modecentrum

Feestelijke
heropeningsaanbiedingen bij Tacx
HERENMOLLIERE
Middel- en donkerbruin-
leder met rubberzooi.
Maten 40 - 45.
Normale verkoopprijs49,95
FEESTPRIJS 29,-

39,-
IMULLIJIMMOLLIERE
Cognacleder met rubber-
zool. Maten 41 -46.
Normale verkoopprijs69,95
FEESTPRIJS

HERENMOLLIERE
AERO
Naturel en Cognacleder.
Leder binnen- en rubber-
loopzool met steun.
Maten 7-11
Normale verkoopprijs 138,95
FEESTPRIJS.. 79,-
HERENWERKSCHOEN
FUT
Zwart leder, hoog model
Maten 41-47
Normale verkoopprijs 73,95
FEESTPRIJS . «L-
COLLEGESCHOENEN
Bordeau, blauwen
zwart leder met platte
en 5 cm blokhak.
Maten 35-41
Normale verkoopprijzen
49,95 en 79,95. Feestprijs35,:
DAMESMOCCASIN
Cognacleder zonder veter
met rubberzooi.
Maten 36-40
Normale verkoopprijs 67,95
FEESTPRIJS.. 39,-

DAMESMOLLIÉRE
Wit leder met rubberzooi
Maten 36-41
Normale verkoopprijs 79,95
FEESTPRIJS..

JEUGDDUCK
Cognacleder, wreefband
met steun. Maten 22-35
Normale verkoopprijs van-
af 54,95. FEESTPRIJS . . 39,-
JEUGDSANDAAL
1 voorleder
Dichte hiel met steun
maten 24-35.
Normale verkoopprijs van-
af 55,95. FEESTPRIJS.. 45,-
JEUGDKLOMPEN
Rood en blauw, dichte teen
Maten 24 - 35
Speciale heropeningsaan-
bieding

JOGGINGSCHOENEN
Diverse kleuren met
veter en klittenbandsluiting
Maten 28 - 46
Normale verkoopprijzen
vanaf 34,95. FEESTPRIJS29.-
GYMNASTIEK
SCHOENEN
wit - rood en wit-blauw
Maten 22-39
Normale verkoopprijzen
vanaf 12,95. FEESTPRIJS IL-

Deze aanbiedingen gelden van donderdag 12 t/m zaterdag 21 maart 1981.

Tevens bij iedere aankoop een leuke attentie!!
Graag maken wij U attent op onze kollektie KLEINE LEDERWAREN:
o. a. portemonnaies - sleutel etuis - rijbewijsetuis - 65+ mapjes - kinder-
beursjes en koopmansbeurzen. Alles echt leder voor aantrekkelijke prijzen.

Ook voor schoenreparatie kunt u bij ons terecht.

TacxTot ziens bij • MU/% Schoenmode
tegenover het Gemeentehuis in Hengelo Gld.





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 12 maart 1981
42e jaargang nr. 52

Aktie voor Vordense missionaris
en ontwikkelingswerker
Pater Alf ons Seesing
draait prima
Giften uit gehele regio. Banken geld al overgemaakt.

De aktie voor de Vordense "her-ontdekte" missionaris en ontwikkelingswerker
pater Alf ons Seesing c.p. blijkt zo goed te draaien, dat de initiatiefnemers - de
plaatselijke M.O. V. - al ƒ 3200,- hebben overgemaakt. Dit bedrag is bestemd voor
de veertig kerkbanken, die in het nieuwe kerkje van pater Seesing dat gebouwd
wordt in de kampong Menyumbung op Borneo, zullen worden geïnstalleerd.

De reaktie van de pater was zeer enthou-
siast. Hij schreef aan het M.O. V. onder
meer "Ik kan u niet zeggen hoe blij en
dankbaar ik voor alles ben, voor de her-
nieuwde kennismaking en de steun die u
mij toezegt voor het bouwen van mijn
kerk. Ik ben enkele dagen vanuit het
binnenland in Ketapang voor de aan-
koop van bouwmateriaal voor de kerk
en kom juist terug van de hoofdtimmer-
man om een berekening te maken van
de kerkbanken gaan kosten. De waarde
van de rupiah is gedaald en het materi-
aal is ontzaglijk in prijs gestegen. De
veertig banken zullen dan ook wel duur-
der uitkomen dan geraamd, evenals het
sacramentsaltaar. Maar dat is vers twee,
eerst de banken dan zullen we wel ver-
der hopen."

Met de bouw van de kerk gaat het goed.
Het grootste deel staat overeind, maar
plotseling bleek dat hij een paar zware
balken van 6,50 mtr. bij 20 x 20 cm te
kort kwam, zodat de timmerlui niet ver-
der konden. Deze balken zijn nu inmid-
del met de hand in de bossen gezaagd en
een dezer dagen zullen de timmerlui
weer aan de slag gaan. Ook het gemeen-
schapshuis, waar patiënten van de poli-
kliniek kunnen overnachten is nu bijna
klaar. Er rest alleen nog de afwerking:
deuren en ramen plus verven.

De statie Menyumbung omvat een ge-
bied zo groot als de provincie Gelder-
land en ligt ten zuiden van Pontianak op
West Borneo. Het gebied bestaat voor

het grootste gedeelte uit oerwoud temid-
den van bergen; de natuur is er prachtig,
maar wegen waar je met auto, bromfiets
of gewone fiets kunt rijden, zijn er niet. •
Het verkeer gaat voornamelijk over de
rivier met prauw of motorboot of ver-
der over bospaden, die ze daar jalan ti-
kus, muizenpaadjes noemen.

De rivieren vooral de Biah zijn zeer ge-
vaarlijk wegens de stroomversnellingen.
Van Sekukun naar de monding van de
rivier de Biah zijn er 53, waarvan der-
tien grote. Een riam of stroomversnel-
ling waar je tussen door moet laveren en
't water stroomt er erg snel. Geen won-
der dat pater Seesing ondertussen al drie
buitenboortmotoren heeft verspeeld.

Op 21 februari jl. was de stand voor de
aktie opgelopen tot ƒ 3175,50. Nadat de
bedragen per giro, bank en uit de bij
verschillende adressen geplaatste bussen
waren binnengekomen blijkt nu het to-
tale bedrag (op 7 maart) te zijn gestegen
tot ƒ 5127,10.

Het M.O.V. is zeer blij met al dee posi-
tieve reacties. Men wil de aktie met Pa-
sen beëndigen. Het rekeningnummer
van de R a b o b a n k Vorden is
36.64.22.790. het gironummer van de
bank is 86.29.23. t.n.v. Rabobank Vor-
den t.g.v. pater Seesing. Omdat veel ge-
vers graag met hem willen corresponde-
ren volgt hier het adres: pater Alfons
Seesing c.p., Pastoran Katolik di Keta-
pang, Kalimantan-Barat, Indonesia.

Bruidspaar Moor-Bannink

Als de bruid onderwijzeres is en de bruidegom bij de Kon. Marine werkt kun je de-
zefoto verwachten: Het bruidspaar Moor-Bannink "in de boot" en op sleeptouw
genomen door de leerlingen van de klas van de bruid.

Verdienstelijke overwinning
Vorden
Het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging "Vorden" heeft zondagmiddag de
uitwedstrijd tegen Winterswijk verdiend
met 1-2 gewonnen.

Gedurende de gehele wedstrijd kregen
de geelzwarten de betere kansen. Met
name in de eerste helft gelukte het Vor-
den het heft stevig in handen te houden.
De verdiende voorspong van 0-1 werd
na een kwartier spelen een feit. Chris
Hissink was de maker.
Na ruim een half uur spelen werd het via
Jan Addink 0-2. In de tweede helft ge-
lukte het Beyers om tegen de scoren 1-2.
Verder liet Vorden het niet komen.

Programma v.v. Vorden
Zaterdag 14 maart: Erix Ao-Vorden
Ao; Vorden Al-KSV Al; Vorden Bl-
Wilh.SSS BI; Dieren B l-Vorden B2;
Vorden Cl-Zutphen Cl; Eerbeek C3-
Vorden C2; Vorden C3 vrij.

Zonder 15 maart: Vorden-Witkampers;
Viod 2-Vorden 2; Vorden 3 vrij; Zutp-
hania 4-Vorden 4; Vorden 5-Erica 6;
Brummen 6-Vorden 6; Lochem 9-
Vorden 7; Vorden 8-Erica 9; Vorden 9-
Socii 6.

Uitslagen s.v. Ratti
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al-Vorden Al 3-
2; Socii Bl-s.v. Ratti BI 0-3; De Hoven
Cl-s.v. Ratti Cl 7-0. Afd. zaterdag: s.v.
Ratti 1-E.G.V.V. l 2-1; S.K.V.W.

3-s.v. Ratti 2 5-1; D.Z.C. 7-s.v. Ratti 3
10-1; s.v. Ratti 4-Almen 5 0-6. Afd.
Zondag: s.v. Ratti 1-Ruurlo l afgelast;
s.v. Ratti 4-Sp. Lochem 8 2-10. Afd.
Dames: W.S. V. l-s.v. Ratti l afgelast;
S.K.V.W. 2-s.v. Ratti 2 0-3.

Programma s.v. Ratti
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al vrij; s.v. Ratti
Bl-Sp. Brummen B2; s.v. Ratti Cl-
Zutphania Cl. Afd. zaterdag: Eefde 1-
s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2-Sp. Haarlo 2;
s.v. Ratti 3 vrij; s.v. Ratti 4 vrij. Afd.
zondag: Mariënvel 1-s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 2-Dierense Boys 4; Hercules 7-s.v.
Ratti 3; S.V.B.V. 5-s.v. Ratti 4. Afd.
dames: s.v. Ratti 1-Columbia 1; s.v.
Ratti 2-Oeken l.

Theo ter Beek
nieuwe voorzitter
Vordens Tennispark
Voor de jaarvergadering van de
tennisvereniging Vordens Tennis
Park" bestond een redelijke be-
langstelling. Bij de bestuursverkie-
zing stelden mevrouw Y. Verhoeve
en de heer W. R. Tuin zich niet her-
kiesbaar. In hun plaats werden G.
Wolters en B. T. H. L. ter Beek ge-
kozen. Aan het slot van de vergade-
ring werden de leden die uit het
bestuur en de diverse commissies
traden door de voorzitter bedankt,
waarbij hen een attentie werd aan-
geboden.
De heer W. R. Tuin, aftredend
voorzitter, die sinds de oprichting 5
jaar geleden deel van het bestuur
heeft uigemaakt, werd uitvoerig
door penningmeester H. Breunis in
het zonnetje gezet. Hij haalde ver-
schillende voorvallen aan waarbij
de heer Tuin betrokken is geweest.
Als blijk van waardering overhan-
digde hij een fotoboek over vi jf jaar
Vordense tennishistorie. Vanaf he-
den zal Theo ter Beek de voorzit-
tershamer gaan hanteren. Vordens
Tennis Park heeft momenteel geen
wachtlijst meer. Nieuwe leden kun-
nen zich opgeven bij mevrouw A.
Krooi (tel. 2397).

Zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" een feit

Dit weekend vond in de jachtzaal van
Hotel Bakker de oprichtingsvergadering
van de zaalvoetbalclub plaats. De vere-
niging die als naam "Velocitas" mee-

kreeg zal spelen in de clubkleuren effen
geel met blauwe bies. Het voorlopig
bestuur wordt gevormd door Fred Fran-
sen, voorzitter; Andre de Bruin, sekre-
taris en Jan Leegstra penningmeester.
De vereniging telt momenteel 15 spelen-
de leden zodat met twee teams aan de
competitie kan worden deelgenomen.

Er hebben zich al diverse Vordense be-
drijven aangemeld om "Velocitas" te
gaan sponsoren.

Binnenkort zal een huis-aan-huis folder
worden verspreid met alle wetenswaar-
digheden van deze nieuwe zaalvoetbal-
vereniging.

Verdienstelijke overwinning
dames Dash
Twee keer eerder (bekerwedstr. + Ie
comp. wedstr.) bleek Rohda sterker dan
de Vordense ploeg. Afgelopen zaterdag
kon Dash in Lobith in een benauwde en
vuile zaal revanche nemen. Het ging als
vanzelf. Rohda onderschatte wellicht de
tegenstandster. Dash stak in een goede
vorm. Er werd zeer gevarieerd aangeval-
len. De korte set-ups van Ineke Rietman
kon m.n. Tineke Elbrink-Janssen goed
benutten in het middei^ioor het net.
Ook de opslagen gingerl^Bstekend. Ka-
rin Leijser-Balvert scoorae l1 punten op
een voor Rohda onhoudbare manier.
Het gehele Vorden-team toonde zich
van zijn beste zijde. De setstanden 8-15,
8-15 en 7-15 tonen aan ct^i Dash op een
overtuigende wijze worMK stans is nu:
Torpedo 18-51; ExplosSR-41; V.C.V.
18-39; Saturnus 18-37; Trivos 18-31; Se-
tash 18-26; Rohda 19-24; Dash 18-22;
Dynamo 18-20; Reehorst 18-16; Vee-
nendaal 19-13; Isala 18-3.
Aanstaande zaterdag ontmoet Dash in
Vorden, Setash. Gezien de stand belooft
dit een spannend duel te worden. Theo-
retisch kunnen deze ploegen nog degra-
deren omdat er 3 teams degraderen.
Overige uitslagen: m.asp. Sp. Dev. -
Dash a: 0-3; j.asp. Isala - Dash a: 2-1;
m.asp. Dash d - A.B.S.: 0-3; Dash a -
Harfsen: 3-0; Bruvoc a - Dash c: 3-0;
Hansa a - Dash b: 1-2; Dash d - Bruvoc
c: 3-0; hr. 2e kl. Wilh. 3 - Dash 2: 3-0;
ds. 2e kl. Wilh. 4 - Dash 4: 1-2; Bruvoc
4 - Dash 5: 1-2; ds. Ie kl. Dash 3 - DVO
2: 1-2;

Programma: 12 maart D.P. Deventer:
S.V.S. 3 - Dash 2; j.asp. Twello: Colm-
schate - Dash c; 14 maart j.jun. Diepen-
veen: D.S.C. - Dash; m.jun. Harfsen:
AZOZ - Dash; H.P. Vorden: Dash l -
Hansa 2; ds. 2e kl. Vorden: Dash 4 - Al-
men 1; ds. 3e div. Vorden: Dash l - Se-
tash; m.asp. Wilp: Wilp - Dash a; 16
maart ds. 2 Zutphen: Hercules - Dash 5;
m.asp. Vorden: Dash a - A.B.S.; ds.Ie
kl. Vorden: Dash 3 - Bruvoc 2; Hr. 2e
kl. Vorden: Dash 3 - DVO 4; m. asp.
Almen: Almen - Dash c.

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie
van de Vordense damvereniging
DCV werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: senioren hoofdklasse:
B. Breuker - J. Masselink 1-1; H.
Reusink -H. Graaskamp 1-1, S.
Wiersma - H. Grotenhuis 0-2; J.
Krajenbrink - A. Wassink 2-0.
Eerste klasse: B. Wentink - C.
Brummelman 2-0; H. Hoekman -
G. Dimmendaal 0-2; J. Hoenink -
H. Wansink 2-0; G. Hulshof - J.
Lamers 2-0; G. ter Beest - H. Esse-
link 2-0.
Jeugdgroep l J. Slutter - R. Bulten
2-0; E. te Velthuis - M. Boerkamp
0-2; M. v. Burk - R. Slutter 2-0; G.
Brinkman - P. Besselink 0-2; A.
Pleiter - J. Dijk 1-1; E. Hengeveld -
J. v.d. Kramer 0-2; J. Dijk - M.
Boerkamp 2-0. Groep 2 H. Hissink -
R. Holsbeke 2-0; H. Norde - J.

Brandenbarg 2-0; J. Kuin • A.
Hoekman 2-0; B. Nuessink - B. v.
Zuylekom 0-2; H. Berenpas - E. v.
Est 2-0; B. Voortman - H. Wilgen-
hof 0-2; H. Norde - E. v. Est 2-0; B.
v. Zuylekom - B. Huetink 0-2.

Winst voor aspiranten DCV
Het aspirantenviertal van DCV Vorden
heeft de wedstrijd tegen WDV uit Win-
terswijk met 6-2 gewonnen. De indivi-
duele uitslagen waren: J. Krajenbrink -
M. Hagendijk 2-0; H. Hoekman - P.
v.d. Wagen 2-0; W. Wesselink - F. Ze-
gelink 2-0; J. Slutter - M. de Maar 0-2.
Bij de voorronden voor het pupillen-
kampioenschap van Oost Gelderland
namen tien spelers van DCV deel. Voor
de finale op 28 maart plaatsten zich

Wim Berenpas, Rik en Jürgen Slutter.
• Ernst te Velthuis (3e); Michel van Burk
(3e); Michiel Boerkamp (4e); Martin
Boersbroek (4e); Andre Hissink (4e);
Gerben Brinkman (6e) en Erwin Henge-
veld (6e) vielen buiten de prijzen.
Bij de distriksfinale speelden Henk
Hoekman zaterdag gelijk tegen Arjan
van de Berg uit Doetinchem. Henk Rue-
sink en Jan Masselink die in de Hoofd-
klasse uitkomen speelden remise tegen
respektievelijk Alfons Ottink uit Eiber-
gen én Geert Prinsen uit Doetinchem.

Erik Pardijs ruiter van het jaar
bij "De Graafschap"

Voor de tweede achtereenvolgende jaar is Erik Pardijs bij de rijvereniging "De
Graafschap", uitgeroepen tot ruiter van het jaar. Dit vanwege zijn uitstekend
presteren bij het kampioenschap van Gelderland en de strijd om de nationale titel.
Dit maakte voorzitter Johan Norde zaterdagavond bekend bij de jaarlijkse feesta-
vond van de rijvereniging samen met de aanspanning "In de Reep'n". Het feest
vond plaats in de prachtig versierde zaal van Hotel Bakker.

Voorzitter Norde toonde zich in zijn
openingswoord optimistisch over de
toekomst van beide verenigingen. Ten
aanzien van de manege verwachtte hij
dat de gemeente voor de problemen van
de vereniging wel een oplossing zal vin-
den. Het komende seizoen zal zowel bij

de ponies als de paarden met een achttal
op diverse concoursen worden uitgeko-
men. De jaarlijkse koetsentocht van "In
de Reep'n" zal worden gemaakt werd
een film vertoond over de in paarde-
kringen bekende hengst "Waldo" op
erve Kostede.

Huishoud - Konsumenten -
Beurs "Varia"
Onder de naam Varia (Voorjaars-Aktiviteiten Rondom en In de Achter-
hoek) zal er in Vorden rond Hemelvaartdag een huishoud-konsumenten-
beurs worden gehouden georganiseerd door karnavalsvereniging De
Deurdreajers en wel op: woensdag 27 mei; vrijdag 29 mei; zaterdag 30
mei.
Inmiddels heeft een gesprek plaatsgehad tussen het bestuur van de Vor-
dense Winkeliersvereniging err De Deurdreajers. Hierin kwam de opzet en
doelstelling van de Varia-beurs aan de orde. Enerzijds is deze beurs een
gelegenheid voor alle belangstellende ondernemers en middenstanders om
hun waren te exposeren, rechtstreeks in contact te treden met hun clientè-
le en de omzet te vergroten. Anderzijds kan de beurs gezien worden als
een clubaktie met als doel de financiële middelen van de organiserende
vereniging enigszins te vergroten. Echter met die restriktie dat standhou-
ders slechts de onkosten van de organisatie vergoeden en de organisatoren
hun werkzaamheden beloond zien met de opbrengst van de entreegelden.
De afgelopen week is een groot deel van de middenstanders en industrië-
len in de regio Oost-Gelderland via een gestencild schrijven benaderd en
hen is de mogelijkheid geboden zich aan te melden als standhouder op be-
doelde beurs (sluitingsdatum voor aanmelding 22 maart). Voor be-
langstellenden die nog geen schrijven hebben ontvangen, zijn aanmel-
dingsformulieren en informatie te verkrijgen bij de Propagandakommis-
sie van de Deurdreajers p/a Hoetinkhof 95 Vorden. Tel. 2910.



WMF CASSETTE
• 6 pers. - 40 delig
• Model COLETTE
Van 555,50
Voor . 289,-

Kom eens kijken bij

Koerselman -Vorden

IIFouragehandel
Oost Wed." C.V.
Varsseveld - Tel. 08352 -1375

HOOI met garantie
C-klasse
Per ton .

HOOI zeer beste
B-klasse
Per ton .

HOOI top kwaliteit
A-klasse
Per ton .

ƒ 350.-

ƒ 370.-

ƒ 390,-
PRIJZEN: -per wagenlading

- franco boerderij
- exclusief 4% b.t.w.

PRAAT MET BENNY MULDER
DA'S GEEN JAN LULDER

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Personenauto en
Transit Bestel

Autobedrijf Groot Jebbink
RONDWEG2 - VORDEN - TEL. 05752-1794

VOORJAARS-
AANBIEDING:
GIPSPLATEN

Per m2 7,70
15 platen en meer - per m2

CEMENT
7.30

1 -5 zakken 9,-
8,75 pe zal

a 50 kg.6-20 zakken

21 of meer 8,50

RESTANTEN WANDTEGELS

30% KORTING
SHOWROOMKEUKENS

Nu met kortingen tot OU /O

MINIVAATWASSER
Husqvarna 790,-
Bij ons 520f-

KEUKENBIJZETK ASTEN 17Q

50cm l /Uf"

60 cm

100 cm

EIKEN STOELEN
4 HALEN

BALAMUURFOON
WANDBEKLEDING

100 cm - per m2

WANDVYNIL
WANDBEKLEDING

130cm -per m2

269,-
3 betalen

7,-

Nu met

1,-

COUPONS TAPIJT
TAFELKLEDEN20% korting!

179,-
Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
VORDEN - Tel. 05752-1486

KWEEKKAS
Van 235,- nu voor

t

Season shampoo
voor normaal en vet haar
gemaakt van vruchtfrisse groene
appels. SOOmlflacon
Bij Tuunte slechts voor

TUUNTEPRIJS

• oio-v l
3 stukken

Season zeep
gemaakt van groene appel met
een heerlijke geur bij Tuunte
slechts Tuunteprijs 3 stukken

REGENJACK
voor dames en heren met ingebouwde capu-
chon in de kraag en in de mouw windvangers.
Een uni-jack met witte strepen over de mouw
en is voorzien van 2 steekzakken.
Bij De Tuunte kost dit jack slechts . Tuunteprijs

W l
700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

BMBM^

22.50

2 stuks JORDAN
tandenborstels

het bekende merk
Thans bij Tuunte slechts

TUUNTEPRIJS 2 stuks

B ARETTA Dames T-shirts
in vele moderne uni-kleuren
en in een fantastische kwaliteit
Normale adviesprijis is 8,95 WEEKTOPPER

WAARDEBON
Foto Aktie
\ kleurenfoto voor ƒ2,-
Normale prijs ƒ10,-
van donderdag 26 t/m zaterdag
28 maart in uw V.S. MARKT
Vorden en Hengelo (Gld.)

Kinderen beneden l jaar
GRATIS l FOTO,
per gezin kan slechts
l waardebon worden ingeleverd.

B.& R. FOTOMAKERS

l
Ê

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV MAR
ZUTPHEN-BORCULO-HENGELO (GLD) RUSSEN -GROENLO -GOOR -VORDEN ' • *""*!• ̂

Huizinga
administraties/verzekeringen

• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

LES CIGALES

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Grote kollektie

REGENMANTELS EN JACKS
Stepmantels vanaf 175f-

Topolinmantels vanaf 98,-

«JdCKS diverse kwaliteiten vanaf i w,OU



VORDENNIEUWSTAD 5

Chocolade VERSE SPERCIEBONEN

GESCHRAPTE KRIEL
SLAGBOOM VERSE SOEPGROENTE

CHAMPIGNONS
ROOM-
bU l tK van 252 voor JAFFA'S vol sap

Kuiken-
soeppakket
500 gram

SAT
MET SAUS

Donderdag -
Vrijdag - Zaterdag

189

98948RIBLAPPENLITERROL
Vanille - aardbeien - bananen

Blanke VARKENSFRIKANDO

MAGERE RUNDERLAPPENBINTJES 17K
5 KILO ............... l t W

OSSESTAART DIK BEVLEESD
3 TARTAAR
Voor

GEBRADEN GEHAKT

125KATENSPEK

149ACHTERHAM

149FILET AMERICAIN

WIT
OF TARWE
Minimumprijs

VOL MELK
WITWW l l Gratis gesneden

10 PUNT- inn

BROODJES l Uu

DINSDAG 17 MAART

ZUURKOOL 1E
UIT HET VAT - 500 gram l W

Speklappen 9/IQ
MAGERE 500 gram fci • W

APPEL
VLAAI

ADVOCAAT- .cn

STAM 43U

WOENSDAG 18 MAART

RODE KOOL
PAN KLAAR 500 gram

GEHAKT
H.O.H. 500 gram

LOTERIJ*
FLORIJN VIEUX van 16,75 voor 1475
MARTINI WIT van 5,98 voor

SHERRY AZULADO van 4,75 voor

RADDOEKEN 50x100

BADLAKENS 70x130

KINDERJEANS vanaf 1795



Te koop: z.g.a.n. 32-delige
Fleischmann Racebaan
ƒ175,-.
Inlichtingen: tel. 2331, na
18.00 uur

BOLUSSEN
weer eens wat anders
vers bij

„'t Winkeltje"
in brood en banket

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22.
Tel. 1877.

Te koop: Qualcast motor-
gazonmaaier. Zeer goede
staat. 41 cm Snijbreedte.
J. W. Heersink, 't Stapel-
broek 4, Linde-Vorden. Tel.
6677.

Meisje 17 jaar zoekt werk
voor 5 dagen in de week.
Bellen naar 05753-3142.

Voor het weekend hebben wij
KERSVERSE
rozijnenbollen
voor U.

„'T WINKELTJE"
in brood en banket
A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22,
tel. 1877.

Die zit er al
warmpjes bij...

Rabobank Kinderspaarplan
Spaarplan van (groot)ouders
voor (klein)kinderen:
geeft maar liefst 73/4% rente»

Te koop: z.g.a.n.
slijpmachine
Tel. 3124.

Haakse

Rabobank S
Bank voor baby's ook.

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

SLECHT GAZON?
De oorzaak kan vervilting
Zijn-

Huur daarom even een
VERTIK UTEER-
MACH IN E.

Vrijblijvend inlichtingen bij

H. Klein Hesselink & Zn. c.v.
Ruurlo. Tel. 05736-278
's avonds 498.

0016
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: rotanbankstel: l
stoel, 2 en 3 zitsbank.
Tel. 05752-1464.

SCHOENEN
KOPEN..?

HOU JE HOOFD
ERBIJ!

renata
jeugdschoenen
LEUK OM TE ZIEN. GOED Ofl TE DRAGEN.

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Goedkoop
stencilpapier
500 vel A4
exkl. btw. .

WEEVERS B

e,-
Drukkerij
Nieuwstad 12, Vorden

.v.

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

\> KNIPTIP Gewoon eens doen op
ML een zonnige avond: een

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

BOEKHOUDBUREA U

nöeft weer ruimte voor het
bijhouden van boekhoudin-
gen en het verzorgen van
belastingaangiften.

^f/even onder nummer 41-
van dit blad, waarna ge-

heel vrijblijvend contact zal
worden opgenomen.

uuij zouden het best eens kunnen uuorden
J s?*=:=:^

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

U bent van harte welkom.

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

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

H.H. LANDBOUWERS,
De tijd dat U in de modder uw kuil-
voer uit moest halen is voorbij, als U

EEN SLEUFSILO
OFPLAATVLOER

laat maken, welke wij geheel kun-
nen verzorgen, zowel het grond-
werk als beton of betonsteen.

Vraag vrijblijvend een offerte.

Beleefd aanbevolen ,
AANNEMERSBEDRIJF

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

it
Voor u autorijles naar

Autorijschool „Oortgiesen
bij opgave voor 15 april eerste 4 les-
sen ó f 25,-. Elke week theorie.

M. l. -rijksgedipl. - Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Autobedrijf Groot Jebbink
Ook uw

bandenspecialist
D VERSCHILLENDE MERKEN
D VERSCHILLENDE PRIJZEN

Ook uw adres voor

uitlijnen en ballanceren
RONDWEG 2 - TELEFOON 1794 - VORDEN

Voor een deskundig advies bij het
invullen van Uw aangiftebiljetten
1980 houden wij

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 11 MAART

- WOENSDAG 18 MAART

- WOENSDAG 25 MAART

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

Dir. B. H. J.deRegt
B. J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, Vorden - Telefoon 05752-1485

Wilt u nu beginnen met

auto- of motorrijles?
Dit kan nog extra voordelig

tot 1 april i.v.m. ons 1 jarig bestaan
bij

AUTO en MOTORRIJSCHOOL

„GERRIT SCHOT"
Insulindelaan 21, Vorden. Tel. 1276
of 05750-16403

- Geen wachttijden
— M.l.-rijksgediplomeerd

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 te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

l Door inruil op Volvo en Peugeot l
VERKREGEN
VOLVO 66 GL station car

Rood automaat 1978
VOLVO 66 GL

Zilver mett. automaat 1978
VOLVO 66 DL open dak

Rood automaat 1979
VOLVO 343 DL lenteuitvoering

Zwart automaat - getint glas 1978
VOLVO 343 L

Geel automaat 1979
VOLVO 343 DL

Blauw mett. 20.000 km juni 1980
VOLVO 343 DL

Geel 115.000 km. Gasinstallatie 1978
VOLVO 244 DL

Gasinstallatie - Wit 1978
VOLVO 244 GL

Gasinstallatie - Blauw mett 1979

PEUGEOT 504 GL
Gasinstallatie - Blauw, (trekhaak) 1975

PEUGEOT 504 GL Diesel
Wit met trekhaak 1977

PEUGEOT 504 L Diesel
Wit 1978

PEUGEOT GL
Gasinstallatie. Rood 45.000 km 2- 1979

PEUGEOT 305 GL
Gasinstallatie. Wit 74.000 km 6- 1979

VAUXHALL CHEVETTE
Zilver mett. 17.000 km 9- 1979

SIMCA1308GT
Gasinstallatie. Grijs mett 2- 1978

RENAULT14TS
Rood 55.000 km 6- 1979

O PEL MANT A 1.6
Rood. radio-cassette 1977

CITROEN GS
Gasinstallatie. Beige 1978

DATSUN VIOLET 1.6
Bruin mett 1978

RENAULT 6 TL
Wit 1978

FORDTAUNUS1.6L
Beige 1980

FORD ESCORT Station car
Groen 1972

AANBIEDING VAN DE WEEK:
AUSTIN ALLEGRO 1100
Groen mett. Bouwjaar 1979 f 7100,-

Boven f 5000, - 3 maand of Yz jaar volledige garantie
A. N. W. B. -keuring toegestaan.

AUTOBEDRIJF

Deunk - Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo

Telefoon zaak: 05735 - 2743
Privé Winterswijk: 05430-18449 of 05430-18314
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Jaarvergadering
Vordense Pluimvee
en konijnen-
vereniging
Donderdag hielde de PKV haar jaar-
vergadering. Voordat de voorzitter de
vergadering opende vroeg de heer Kro-
neman het woord, hij overhandigde
met een toepasselijk woord, de voorzit-
ter een „echte voorzittershamer", wel-
ke in dank werd aangenomen. De
voorzitter de heer Berenpas heette allen
van harte welkom en was verheugd te
kunnen mededelen dat sinds de nieuwe
aanpak van de vereniging 34 nieuwe le-
den er bij zijn gekomen, ook de finan-
ciële positie mag zeer gezond genoemd
worden.

De koekaktie heeft zeer goede reakties
opgeleverd en is zelfs voor herhaling
vatbaar, mede de stand op de Braderie,
wat door het publiek zeer op prijs werd
gesteld.
De jubileumtentoonstelling in de Her-
berg was de grote klapper, meer dan
750 bezoekers kon men begroeten.
De vereniging kon door deze meevaller
een partij kooien aanschaffen, welke
gebruikt kunnen worden voor de ten-
toonstelling en de te houden Jongdie-
rendagen.

De secretaris de heer van Heerde las
een uitgebreid jaarverslag en de notulen
voor, welke onder dank werden goed-
gekeurd. Uit het jaarverslag van pen-
ningmeester H. van Heerde bleek dat
de kaspositie goed genoemd mag wor-
den de kaskontrolecommissie de heren
Tragter en Kroneman hadden de kas in
orde bevonden. De heer H. Rietman
werd benoemd voor kaskontrole 1981.
De bestuursverkiezing verliep vlot de
heren Berenpas en van Zeeburg waren
aftredend en werden met algemene
stemmen herkozen.
Het bestuur werd uitgebreid met het
jeugdlid Wouter Boersma. De voorzit-
ter gjng hierna over tot uitreiking van
de prijzen voor de beste resultaten, wel-
ke de fokkers behaalden.
Het jeugdlid mej. Klein Bramel ontving
een hoenstandaard en de heer H. Was-
sink de konijnenstandaard. De heer G.
W. Tragter ontving nog een standaard
over het jaar 1979 voor de mooiste
hoen, terwijl de heer H. van Heerde
over het jaar 1979 nog een standaard
ontving voor het mooiste konijn.
De wisselbeker voor hoenders '80-'81
werd gewonnen door de heer G. W.
Tragter, terwijl de „van Heerde" wis-
selbeker gewonnen werd door L. G.
Weevers.

In verband met het 60-jarig jubileum
ontvingen alle leden een jubileumspeld-
je, verder wil men geen kosten maken
voor receptie enz. Besloten werd om op

2, 3 en 4 oktober weer een grote ten-
toonstelling te organiseren in zaal de
Herberg in samenwerking met PEKZO
Zutphen en dan op basis fiftie fiftie. De
voorzitter vroeg de leden om zich weer
beschikbaar te stellen Voor de werk-
zaamheden betreffende de tentoonstel-
ling en wenste hierna allen een goed
fokkersjaar en wel thuis.

De Knupduukskes
in Zwitserland
Vrijdagmorgen 6 maart om 5 uur zijn
"De Knupduukskes" vertrokken voor
een 3 daags bezoek aan Schöbuhl. Na
een zeer voorspoedige reis kwam men
om half 5 's avonds aan.
Dit betrof een tegenbezoek van de Vor-
dense dansgroep, met diverse andere
Vordense gastgezinnen welke de Zwit-
sers in 1979 onderdak hadden geboden.
In Hotel schönbuhl werden de Vordena-
ren afgehaald en naar de diverse gastge-
zinnen gebracht. Vrijdagavond werd de
avond gevuld met dansen van de Zwit-
serse Trachtengruppe Grauholz, afge-
wisseld met dansen van "De Knup-
duukskes". Er werd ook een toneelstuk
opgevoerd door een toneelvereniging.
Op zaterdagmorgen werd er al vroeg
vertrokken n.l. om kwart voor acht. Er
was een langlauftocht aangeboden. Na
een reis van l uur kwam men in Adelbo-
den. Hier werd overgestapt in kleinere
wagens vanwege de te smalle weg. Daar-
na kwam men aan het einddoel. Er
moest worden ingestapt in een skilift
waarna men boven kwam op de Engsti-
gealp. (2000 m hoog). Het was prachtig
weer boven zodat allen heerlijk in het
zonnetje konden langlaufen.
Dit is toch wel iets anders dan op klom-
pen dansen. Na zich hier heerlijk te heb-
ben vermaakt werd zeer voldaan de te-
rugreis weer aanvaard.
Zaterdagavond was er weer hetzelfde
programma als de vorige avond.
Beide avonden was de zaal tot de laatste
plaats bezet. En werd doorgegaan tot
heel ver in de kleine uurtjes. Zondag-
morgen werd om 10 uur afscheid geno-
men van de Zwitsers welke ons enige
heel fijne dagen bezorgd hadden.
Na te zijn uitgewijfd werd aan de lange
terugreis begonnen.
Om kwart voor tien Zondagavond
kwam men moe maar zeer voldaan weer
in Vorden.

Culturele avond
Woensdag 4 maart was de culturele
avond van de G.M.v.L., N.B.v.PL.Vr.
samen met Jong Gelre in zaal "De Her-
berg".
De heer Pelgrum heette allen, die de
zaal geheel hadden gevuld welkom en
ook "De Punte'sliepers uit Aalten". Dit
gezeschap verzorgde deze avond met ei-
gengemaakte liedjes, conferances en en-
kele schetsjes, waarbij ze de punten aan-
slepen van veel hedendaagse omstandig-
heden, o.a. bezuiniging energie beper-
king, enz.
Aan het eind van de avond bedankte
mevr. Ridderhof-Meesters hen, dat ze
de aanwezigen alle zorgen een avond to-
taal hadden doen vergeten.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Wat mo'k venaovund antrekk'n?."
"Boh, kiek zelf maor us, i'j heb jao klere genog, 'n gries pak, 'n blauw
pak, 'n gruun pak, heupe boksens en vesten he'j ok meer as zat". Willem
kek de riege nog us langs.
"Waorumme trek i'j ow pofbokse eigenluk neet an", zei Aaltjen onder-
wiel zee zich met moeite in eur step-in warken. Dat past meschiennog 't
beste bi'j zo'n aovund, i'j gaot pe slot van 't liedjen ok neet nao un konset
van Beethoven".
"Eigenluk zo gek nog neet", von Willem ok. Op de duitse tillevisie had e
dat programma "Zum blauen Bock" ok al wel us bekekk'n en dan
hadd'n d'r ok volle van die boksens tot net oaver de kneene an met lange
kousen d'r bi'j.
"Loa'k dat maor doen".

Naodat Aaltjen met un betjen roekwater eur jörk had bewerkt en de kin-
der de leste anwiezingen hadd'n egeven konn'n ze gaon, op weg nao de
geleagenheid in Dennendarp waor un gezellugge aovund onder de name
"Blaauwe Bok" egeven zol wodd'n. Met karneval hadd'n ze niks an de
pette en waarn daor dus ok neet hen ewes, de raozejaorn waarn ze zuutje-
san ok wel uut. Goed, dizzen aovund koss'n dan wel un goeien schoef
veur 'n doem maor da waa'j de roezelderi'je an 't heuf ok nog us effen
k wiet.

't Was t'r al aardug vol too Willem en Aaltjen nao binnen gingen. Schien-
baor veel zoiets bi'j de luu wel in de smaak. De kearls met de toethoorns
wazz'n d'r ok al. "Lao'w maor neet te kot veuran gaon zitt'n anders bla-
ost ze ons nog van de stoel" menen Aaltjen. Maor Willem dach dat 't nog
wel met zol vall'n.

En 't veel eur met, in alle opzichte. Wat un muziek en wat un veurdrach-
ten. En wat dörven die luu un hoop te zeggen! Now, nouw, dat loag t'r
neet umme. Un poletiek peti'je wodd'n an de karneval ekoppeld met de
weurde: Vordense Vrolukke Deurdraejers. En dan de VVV! Zee wiss'n
schienbaor dat onzen börgemeister daor ok al uw veurzitter van was ewes
getuuge de uutleg: Vundering Vruut Vuutjen Veur Vuutjen Vedan.
En zo ging 't maor deur, 'n enen nao 'n anderen. Daor tussendeur de neu-
dugge nattugheid en dan begriep i'j dat de stemming d'r goed in zat en
Willem an Aaltjen zich bes vemaakt heb. En ok goed in huus ekomm'n
want 'n zatte boer en 'n nuchter kalf brekt gin beene zo zeg 'n sprekwoord
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Grond voor
volkstuinvereniging
Voor de jaarvergadering van de
Vordense volkstuinvereniging welke
in het dorpscentrum werd gehouden
waren ook de mensen van de
"wachtlijst" uitgenodigd. "De re-
den hiervan is dat wij de beschik-
king hebben gekregen over 6000
m2grond met een looptijd van tien
jaar", aldus voorzitter Lakeveld.
Hij was de heer Reintjes erkentelijk
dat deze bereid was het nijpend
grondtekort voor de vereniging op
te heffen. Het verworven perceel en
het in bezit zijnde perceel aan de
Zutphenseweg voorziet nu in de be-
hoeft bij het huidige ledenbestand.
In de nabije toekomst zal er evenwel
toch een grondtekort komen door-
dat bijvoorbeeld het perceel aan de
Zutphenseweg aan de gemeente
moet worden afgestaan.

Het bestuur is reeds aan het werk
om een tweede perceel grond aan te
kopen. Door het bestuur werden
verschillende punte, waaronder
zelfs al een voorlopige schets van de
grondverdeling, aan de vergadering
voor gelegd. Van het perceel Zutp-
henseweg zullen een paar kaveltjes
overblijven en die aan nieuwe leden
ter beschikking zullen worden
gestelrf. "Hier geldt echter wie het
eerst komt, het eerst maalt", aldus
voorzitter Lakeveld.

Simavi kollektes
Binnenkort, in de week van 16-22
maart, wordt u weer in de gelegenheid
gesteld mee te helpen aan het werk dat
de Simavi doet ten behoeve van de alle-
rarmsten in de derde wereld.

De Simavi doet dit werk op medisch ge-

; uit Vorden.

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

Een oude foto van de Burgemeester Galleestraat. De weg links is de molenweg.

bied en wel direkt, dat wil zeggen ter
plaatse waar dringend behoefte is aan
bijvoorbeeld een polikliniek, klein zie-
kenhuis, medicijnen, instrumenten en
dergelijke.

Wij hebben hier nog steeds zoveel wat
onze naaste daar moeten missen. Laten
we ons hart niet sluiten voor de mensen
daar. Het feit dat zij in de derde wereld

Fr ns Halsema op 13 mar t a.s.
in Dorpscentrum Vorden

leven betekent nog niet dat ze derde
rangs mensen zijn. Het zijn mensen zo-
als wij, vooral net als wij als ze ziek zijn:
ze willen beter worden, zo min mogelijk
pijn lijden enzovoort....

De Simavi hoopt weer op uw offervaar-
digheid te kunnen rekenen.

Cursus Hindelooper
schilderen
Gezien het succes van de voorgaande
cursussen organiseert het Nutsdeparte-
ment weer een cursus Hindelooper schil-
deren voor beginners.
Deze cursus bestaat uit zes lessen van
twee uur en staat onder deskunidge lei-
ding.
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, ^^ ».. — , reiding van het
evangelie. De handen werden goed uit
de mouwen gestoken en de jongelui
werkten zo hard ze maar konden. In
slechts enkele dagen verkochten ze hier-
door niet minder dan 3000 Nieuwe
Testamenten, duizenden evangeliesatie-
boeken en verspreiden ze maar liefst
50.000 folders!

Dit is één van de aktiviteiten van het
O.M. werk. O.M. werkt wereldwijd met
teams van jongeren uit de hele wereld
om het evangelie te verspreiden. Veelal
gebeurt dit door het verkopen van bij-
bels, boeken e.d. het uitdelen van fol-
ders enz. Hiertoe varen twee grote boten
over de wereldzeeën, n.l. de Logos en de
Doulos, volgeladen met dit "Goede
Nieuws". Het verkopen van deze bijbels
enz. in de havens, die ze aandoen, wor-
den vaak gekoppeld aan akties met de
daar plaatselijke kerken, gemeenten.

Een plaatselijke bijbelstudie-kring heeft
Joop Strietman uitgenodigd om dit
werk toe te lichten met dia's. Zie Adver-
tentie elders in dit blad.

Met zijn tweede one-man-show "Je moet er geweest zijn..." komt Frans Halsema
a.s. vrijdag naar Vorden in het Dorpscentrum. Het is bekend, dat er nogal ver-
schillend over geoordeeld is in de kranten. Het beste zal zijn zichzelf een oordeel te
vormen door zijn optreden bij te wonen.

Hij begeleidt zichzelf aan de vleugel en
zingt, praat en speelt daarbij over the-
ma's zoals: liefde, dood, relaties, mi-
lieu, agressie en emancipatie. Hij
schreef dit programma samen met Guus
Vleugel. Het raffinement van dit tweetal
staat er zeker borg voor, dat al die ogen-
schijnlijk zo moeilijk liggende zaken op
een grimmig-vrolijke manier worden
aangepakt. Frans is een uitstekendezan-
ger, die in vele zangstijlen thuis is. Dat
bewijst hij in liedjes als Het Vrouwenca-
fé op muziek van brei, het zeemanslied-
achtige Walv i s , het op Zu id -
Amerikaanse ritme geënte Cruzificite-
que en het disco-numme Don't stop the
music, stuk voor stuk schitterende lied-

jes. Zie voor aanvang ed. advertentie el-
ders in dit blad.

Koffieconcert 15 maart
Amsterdams Piano Trio
Rob Mann-piano, Joan Berkhamer-
viool en Daniël Esser-cello, komen met
het volgende programma of delen daar-
uit: Ilde brando Pizetti (1880-1968);
Ludwig von Beethoven (1770-1827);
Antonin Dvorak (1814-1904).
Voor aanvang van tijden e.d. Zie adver-
tentie elders in dit blad.
Voorverkoop voor beide programma's:
VVV/Schoenhandel Wullink; Kantoor-
boekhandel Hassink.

Uitslag verloting
KARNAVALSVERENIGING

De Deurdreajers
1e prijs nr. 1387
2e prijs nr. 726
3e prijs nr. 1521
4e t/m 10 prijs nrs. 1158 -
1372-715-2821 -701 -2779-
2087.

Een extra prijs t. w. een lid-
maatschap voor het seizoen
1981-1982 is beschikbaar voor
de houder van lotnr.

Prijzen kunnen worden afge-
haald bij G. Oosterlaken,
Hoetinkhof te Vorden.

AGENDA

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
18 mrt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 mrt. Bejaard.kring Dorpscentrum
20 mrt. Uitvoering Sursum Corda
21 mrt. Uitvoering Sursum Corda
21 mrt. feestavond Kranenb. belang
28 mrt. Uitvoering Sursum Corda
24 mrt. K.P.O.
30 mrt. Ledenvergadering en film

Oudheidkundige ver.
Hotel Bakker

31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

1 april Vord. Wink.ver. Lezing
van het C.I.M.K. Zaal Bakker

2 april Bejaard.kring Dorpscentrum
3 april Modeshow Modehuis Lammers
4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta

11 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
25 april Operette door de

Operettever. Warnsveld
Dorpscentrum.

28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

reisje
12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



We op Vorden krijgt meer ruimte

Iet of>
Welkoop Vorden kent u nu 10 jaar, ons assortiment is in die 10 jaarenorm toegenomen.

Om al deze artikelen voor u te kunnen presenteren hebben we de Welkoop winkel vergroot en wordt
het assortiment van tuin, dier, d-h-z en boer opnieuw ingedeeld. We starten de verkoop in onze

vernieuwde Welkoop winkel weer op donderdag 19 maart a.s. s'morgens om 9.00 uur.

Let de volgende week op onze GRANDIOZE AANBIEDINGEN in deze krant.

WCllt@0|) Stationsweg 10 ̂  1583 Vorden
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Zonneschermen maken is niet
zo moeilijk. Zonneschermen
maken, die jarenlang weer en wind
trotseren, is vakwerk. Uw specialist
van'Luxaflex' produkten heeft ze.

Ze krimpen niet, ze rekken niet,
ze scheuren niet. Dat komt door de
oersterke Draion.

Ze klapperen en flapperen niet
bij 't minste zuchtje wind. Ze
wachten keurig het buitje af. Dat hebben ze te
danken aan hun degelijke konstruktie

'Luxaflex' Zonneschermen
hebben 'n frame van geanodiseerd
aluminium. Dat is niet vatbaar voor
roest. De verbindingen zijn van
roestvrij staal en zelfsmerend
nylon. Dat blijft dus soepel glijden.

Kies uit 7 verschillende soorten
de uwe. Met vaste, flexibele of
knikarmen. De Markisolette voor
hoge ramen. Of de oude vertrouw-

de markies. Kies er de kleur en het dessin bij
dat u mooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.

Luxaflex? Oog voor funktionele details,
'Wettig gedeponeerd handelsmerk E»n © Munl»r Dougla* pnxkikt.

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

IMutsdepartement
CURSUS
HINDELOOPER
SCHILDERWERK

Aanvang der cursus dinsdag 17 maart
in het Dorpscentrum

De cursus bestaat uit
Blessen van 2 uur.

Kosten ƒ 35,- + materiaal
(het materiaal wordt ver-
zorgd door de cursusleid-
ster)

Opgave graag vóór 16 maart a.s. bij
Mevrouw Hesselink, Molenweg 15

Tel. 1555.

voor ai uw loodgieter"*iateiïalen
naar de vakman, . ,et gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - V 3n

AUTOSCHADEHERSTEL
EN SPUITBEDRIJF

• voor alle autoschades met de modernste richtappara-
tuur en nieuwste spuit/moffelcabines

• voor alle anti-roestbehandelingen met 6 jaar schrifte-
lijke garantie. WAXOYL

• voor alle industrie spuitwerk en GRITSTALEN
• voor expertises en taxaties

Autoruiten beschadigd?
Geen probleem!

Wij repareren beschadigingen in gelaagde autoruiten

Vervanging van autoruiten bijna niet meer nodig
Ernorme kosten- en tijdbesparing
Uw verzekering betaalt het volledige bedrag,
dus geen f 100, — eigen risico

AUTOSCHADEN ERSTEL
EN SPUITBEDRIJF

Goorseweg 13, Lochem. Tel. 05730-4765
na 18 uur: 05735-2378

Singelweg 21, Winterswijk - Tel. 05430-1.25.56

Grote
voorjaarsshow
op

donderdag 12 maart
van 10 tot 18 uur

vrijdag 13 maart
van 10 tot 21 uur

zaterdag 14 maart
van 10 tot 18 uur

WIN EEN
PEUGEOT 305!!!

U kunt een proef-
rit maken en uw
bevindingen op
het wedstrijd-
formulier invullen

Er is een leuke
verrassing voor
jong en oud

Tevens
zaterdag 14 maart

gratis ontpekelen
van uw auto

PEUGEOT-DEALER

A. Ridderhof
BLEEKSTRAAT 14, 7255XZ Hengelo G.
Telefoon 05753-1947

VERBQIIWINGSOPRUIMING
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van 16 t/m 28 maart

GRANDIOZE AANBIEDINGEN
IN O.A. KLOKKEN, HORLOGES, GOUD,
ZILVER, VERZILVERDE VOORWERPEN

KORTINGEN TOT 50%

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
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TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

HET IS HEEL SIMPEL
ZO'N LEUK VLOT PAKJE
TE MAKEN
van de voor-
bedrukte modellen
Zie etalage bij

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Reetaunant

't Wapen
van 't Medler
Medler - Tel. 8694

ZUTPHENSEWEG 29 - VCWDEN TEL 05752-1971

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen
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