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Veel pasteltinten en
uren op show

modehuis Visser Vorden
iiBHHH»HHHflMBHHH«8H8raiiaiiiHHHMBB^H^

Modehuis Visser en Mokkink-schoenen hebben woensdagavond in een tot de laatste plaats bezette zaal van hotel Bakker ir.
Vorden een voorjaars- en /omermodeshow gegeven.
Daarbij viel op dat veel kleding in pasteltinten en aardekleuren was te zien. Er werd geshqwdjot en met maat 44, maar in de
zaak kan kleding tot maat 50 worden gekocht.
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Mevrouw Wolvenne die al jaren als la-
dy-speaker de shows voor Visser-mo-
de verzorgt, vertelde de bijzonderhe-
den en de nieuwtjes. De heer Wolven-
ne "begeleidde" de vier mannequins,
de dressman en twee jongetjes, op pia-
no. Nieuw voor Visser-mode is het

merk Ara; niet goedkoop maar wel erg
mooi. Van deze fabrikant werden ja-
ponnen, pakjes en rokken met blouses
uit hetzelfde materiaal geshowd.

Strepen en streepjes in mooie kleur-
stellingen zijn dit seizoen helemaal

"in". Veel roze, lichtblauwe, gele en
aqua tinten, met daarnaast allerlei
kleuren lichtbruin en zacht groen.
Voorst viel op dat de meeste rokken
ruimvallend zijn met aangerimpelde
tai l le of met losse plooien, voorzien
van zakken.

Katoen
Wat de stoffen betreft is veel kleding
van katoen gemaakt, maar ook uit zij-
den jersey en een suède-achtige stof,
die altra wordt genoemd. Van stevige
altra zijn mantels en mantelkostuums
gemaakt en van de dunnere kwaliteit
de rokken en japonnen. Een voordeel
van deze stof is dat het erg gemakke-
lijk zelf wasbaar is.

Visser-mode bracht ook leuke driede-
lige katoenen blazerpakken van Lin-
da-Lu met een camouflage-achtige
dessin. Er kan gekozen worden uit een
broekrok, een bermuda of een lange
broek met T-shirt en Blazer-blouse.

Voorts heeft Visser een ruime keuze
in vrijetijdskleding en mini-jurkjes.
Naast de altra mantels kan gekozen
worden uit chintz of diolen regenjas-
sen en verder uit blazers in diverse
kleuren en materialen.
Bij al die modellen kunnen bijpassen-
de shawls en hoeden uit een ruime
sortering worden gekozen.

Mannen
Henco Elbrink toonde mode voor
mannen. Hij showde broeken, T-shirt
en jacks en voorts een tweed-colbert
met wollen stretch pantalon in beige
kleuren.

Twee jongens lieten bermuda's, T-
shirts, broeken en jacks voor kinderen
zien. Ook streepblouses in pasteltin-
ten. ^^

Schoenen
Bij alle modellen werden bijpassende
schoenen en tassen van Mokkink ge-
dragen in pasteltinten en in rood en
donkerblauw. Veel opej|^|oentjes
en pumps met kleine hal^^werden
getoond.

Duur hoeven de zomerschoenen niet
te zijn, want naast de leren modellen
zijn veel schoenen uit kunststof ge-
maakt. Korte laarsjes blijven deze zo-
mer in de mode.

60 jaar getrouwd

A.s. maandag 21 maart - de eerste lentedag van 1983 -is het echtpaar Golstein-Wi-
cherink zestig jaar getrouwd.
Hun huwelijk werd destijds voltrokken door loco-burgemeester Barendsen. Op die
huwelijksdag lag er sneeuw.

Het echtpaar woonde aanvankelijk op twee plaatsen gedurende acht jaar aan
de Nieuw stad. Daarna/.even jaar aan de W ierssebroekw eg. Vervolgens na een
halfjaar aan de Zutphenseweg en nadien al weer bijkans vier en veertig jaar
aan de Nieuwstad 30.

Het huwelijk werd ge/egend met /even /onen en drie dochters. Tesamen met kin-
deren, negen en dertig kleinkinderen en vieren twintig achterkleinkinderen wordt
a.s. maandag de diamanten bruiloft gevierd in "De Herberg".

Een vertrouwd beeld
verdwijnt toch blijft Visser
het zelfde
Vertrouwde dingen verdwijnen, om plaats te maken voor het heden. Dit gaat
ook bij ons gebeuren. De tijdsomstandigheden nopen ons wel om een keus te
maken in ons assortiment tussen handhaving van het huidige of specialisa-
tie. Voor het laatste hebben wij gekozen-ergo- het vertrouwde beeld van de
meubel-afdeling verdwijnt om plaats te maken voor de heren-confectie en
modes.
Ook de meisjes- en jongens kleding krijgt z'n aparte afdeling, terwijl de da-
mes-confectie overzichtelijker wordt. Lingerie en huishoudgoederen krijgen
een andere plaats. Na deze interne verandering - daaraan voorafgaand een
grandioze meubel-opruiming - wordt de zaak aangepast, zoals confectie en
textiel voor het gezin vraagt.
Wij zijn er van overtuigd dat het prettig winkelen zal worden.

Met vriendelijke groeten van,

Modehuis Visser Vorden

Goed gebruik grasland
De afdelingen Vorden van de ABTB,
CBTB en G.M.v.L. organiseren een
tweetal lezingen over "Goed gebruik
grasland". Het inkomen op een melk-
vecbedrijf is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de graslandproductie.
Een hogere opbrengst van het gras-
land betekent immers dat meer
koeien per hectare kunnen worden
gehouden en/of meer ruwvoer voor
de winter kan worden gewonnen.

Op donderdagmiddag zal de heer J.
Kevelam voor de veehouders uit Lin-
de, Medler, Wiersse, Kranenburg en
Wildenborch speken over bemesting,
beweidingssystémen, hectare-op-
brengst, kwaliteit van graskuilen en
graslandgebruikskalender. Deze le-
zing is in zaal Schoenaker.
Eenzelfde lezing wordt vijf dagen la-
ter, n.l. dinsdag 22 maart gehouden in
het Dorpscentrum en bedoeld voor de
veehouders uit de andere gebieden
van ons dorp.

Film met o.a.
zanger Johnny Cash
in de Voorde
Op zaterdagavond 19 maart zal in de
Voorde de film „Gospelroad" ge-
draaid worden. In deze film is o.a. de
Amerikaanse zanger Johnny Cash te
zien en te horen. Deze artiest maakte
in de 60-er en 70-er jaren een aantal
grote hits en werd vooral beroemd
door zijn optreden in de San Quint in-
gevangenis. De film, waarin hij op-
treedt, is opgenomen in Israël.
Tevens zal de muziekgroep „Vine
Yard" uit Zutphen optreden.

Deze avond wordt georganiseerd door
de Interkerkelijke Jeugdwerkgroep.
Voor aanvang van de film zie adver-
tentie elders in dit blad.

Het is al een goede
gewoonte geworden!
Na elke Doopdienst in de Hervormde
Dorpskerk (als regel op de derde zon-
dag van de maand) is er gelegenheid
om de doopouders te feliciteren met
de doop van hun kind en hen te groe-
ten, in de Kerkeraadskamer.

Velen plegen dat te doen: Om zo de
onderlinge, blijde betrokkenheid te
laten voelen, hand-tastelijk te maken.
Het is al een goe.de gewoonte gewor-
den.... voor familie, buren, kortom:
Gemeenteleden.

Port be t aa ld
Port paye
kantoor Vorden

Ook a.s. zondagmorgen 20 maart zal
D.V. sacrament van de Doop bediend
worden en wel aan twee babies.
Een groepje kinderen van de Zon-
dagsschool maakt het eerste deel van
de dienst mee, samen met de leiding.
Gezellig' is dat.
U bent hartelijk welkom in de Dorps-
kerk, a.s. zondagmorgen.

Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk
a.s. Zondagavond 20 maart wordt er,
zo is de planning, een gezamenlijke
Jeugddienst gehouden in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg.
Er is muzikale medewerking.
Dhr. Sipke van der Land hoopt deze
dienst te leiden.
Iedereen is er welkom.

Ge/amenlijke bijbelkling
De laatste bijeenkomst van de geza-
menlijke Bijbelkring is gesteld op de-
ze week woensdagavond 16 maart, in
"de Voorde".

Vergadering van de
Raad van Kerken
De Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg hoopt bijeen te komen op a.s.
maandagavond 21 maart in "het Ach-
terhuus" achter de Gereformeerde
kerk.
Een goede dag om samen als Kerken
bijeen te komen: de Lente-dag. Sa-
men-werken als plaatselijke kerken is
een stukje lente in de kerk.
In de voortgang van de seizoenen
komt dan als-van-zelfde zomer...

Ja.
Alleen wie geen voet verzet,
trapt nooit op iemands tenen.

GEBOREN: Ingelina Gerjanne Go-
sien Lotterman
ONDERTROUWD: J.M. Heersink
en B.D. Pardij s
GEHUWD: H. Brinkman en L. En-
sing
OVERLEDEN: B.J. Seinhorst-Brus-
sen, oud 99 jaar; E. Brummelman,
oud 80 jaar; H.J. Berenpas, oud 86
jaar; J.H. Wahl, oud 81 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 maart 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Bediening Heilige Doop
19.00 uur: Gezamenlijke Jeugddienst
in Geref. Kerk, Dhr. Sipke van der
Land. •

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 20 maart 10.00 uur: ds. G.
Brinkman, 't Harde.
19.00 uur: Sipke van der Land, gez.
Jeugddienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
dr. Vaneker, tel. 2432. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 19 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
dr. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Speekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo 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. W.E. ten Broekc, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

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

A L P H A - H U L P V 1 - R L H N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.50-21.00 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.



BOUWEN/VERBOUWEN!! LEEFLANG ARCHITECTUUR, SCHOOLSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 05752-2737

De nieuwe LNA Cannelle. Speciale uitvoering. Stijlvol en luxe. Van 0-100
in 15,6 sec. en een top van 140 kin/h. Verbruik: l op 21,2 bij 90 kni/h constant, l op
15,8 bij 120 km/h constant en l op 17,2 bij stadsrit.

Zeer compleet: o.a. lichtmetalen velgen, fraaie interieurbekledine, antenne
en 2 speakers, gescheiden neerklapbare achtcrstoelen, metallic lak standaard. Een spe-
ciale serie, zeer beperkt aantal, f13.995,-.

De nieuwe Citroen BX, een totaal nieuw autoconcept dat geen enkele
concessie van u vraagt. Acceleratie van 0-100 in 11,5 sec. en een top van 176 km/h
(13X16). Verbruik: l op 17,8 bij 90 km/h constant, l op 13,5 bij 120 km/h constant en
l op 11̂  bij stadsrit. Comfortabel dank zij hydropncumatisch veersysteem, sportief
dank zij McPherson voorwielophanging. Revolutionaire gewichtsbesparing. In vijf
versies v.a^ f20.500,-. Een proefrit wordt een ontdekkingsreis.

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE
GENERATIE CITROËNS.

Van 17 t/m 26 maart bent u van harte welkom op de Citroen Voorjaars- Op onze expositie kunt u met alle Citrocns uitgebreid kennismaken. Natuurlijk staat
expositie. Daar kunt u kennismaken met de nieuwe generatie Citroëns. de koffie en ligt een aardige Ajax affiche voor u klaar (zolang de voorraad strekt).

Vin de belangrijkste nieuwkomers krijgt u hier alvast een eerste indruk. Welkom!

De nieuwe Visa GT. Acceleratie van 0-100 in 10,9 sec. en een top van maar
liefst 168 km/h. Prestaties, die gekoppeld worden aan een alleszins redelijk benzine-
verbruik. Voor- en achterspoiler. Uitstekende aërodynamische vormgeving.

Lichtmetalen velgen met TRX-banden. Haloge^^oplampen. Sportief
interieur met kuipstoclen. Speciale stabilisatorstangen. Verkrijgbaar in rood, zwart en
metallic-grijs. Prijs v.a. f17.775,-. De Visa-serie; van economische gezinswagen tot
supersnelle sportwagen.

De nieuwe GSA XI. De comfortabelste middenklasser, o.a. dank zij hydro-
pneumatisch veersysteem, luxe fauteuils en allerlei comfortabele voorzieningen die
van de GSA de GSAmaken. Met voorwielaandrijving, 4 onafhankelijk geveerde
wielen, 5e deur, neeHJ^bare achterbank en als 'extra' 5e versnelling.

Van 0-100 in 14,2 sec. en een top van 158 km/h. Verbruik: l op 15,9 bij
90 km/h constant, l op 12,2 bij 120 km/h constant en l op 11,8 bij stadsrit. Verkrijgbaar
va, f 18.865,-.

WELKOM OP DE CITROEN VOORJAARSSALON VAN 17 MAART T/M 26 MAART.
AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV

BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL. 05735-1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL 05735-2004
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DE EXPOSITIE WORDT GEHOUDEN OP ONS ADRES: DE VENTERKAMP 11

Mondelinge opleiding voor het

CHAUFFEURSDIPLOMA <c.c.v.-b.)
Opgave en inlichtingen voor de nieuwe cursus

VERKEERSINSTITUUT GROENEVELD
Garvelinkplein 11, Ruurlo. Tel. 05735-1788
Ook voor uw
MOTOR- AUTO- en VRACHTWAGENRIJBEWIJS

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

w v/WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

De Wildenborchse toneelvereniging

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

BELOOFD IS BELOOFD
Door J. Hemmink-Kamp.

Aanvang: 20.00 uur.

a.s. vrijdag 18 maart

klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64.

Jong Gelre Warnsveld
Revue 18,19 en 25 maart.

Aanvang 1 9.30 uur.
Uitrusting

Eefde

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32. 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Topper aanbieding
Heren pantalons
in 4 kleuren - alle maten
Klopmann kwaliteit
van 69,50 voor 50,-

Modecentrum

Ruurlo

UITNODIGING
aan onze trouwe papierleve-
ranciers. Zaterdag 26 maart or-
ganiseert de T.T.V. Vorden een
toneelavond in zaal Schoena-
ker.
Aanvang 20.00 uur. Van harte
welkom.

Gevraagd: stukje grond voor
moestuin.
Wiemelink 63, tel. 1541.

Wie wil ons een halve dag p.w.
helpen met tuinwerk.
Lindeseweg 11, tel. 6857.

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

FILM „Gospelroad"
met o.a. Johnny Cash, topartiest uit de
60-er en 70-er jaren.

Ook optreden muziekgroep

VINE YARD
De Voorde zaterdag 19 maart 19.30 uur.
Organisatie: Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep.



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

MARLEEN

geboren.

B. Kreeften berg
H. Kreeftenberg-

Meenink
Karina

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

Het heeft ons erg goed gedaan,
dat zovelen ins ons verdriet
hebben willen delen tijdens
zijn ziekte en na het nog onver-
wacht overlijden van mijn innig
geliefde man, onze vader en
opa

JAN ARFMAN

voor uw deelneming op welke
wijze dan ook aan ons betoond,
zeggen wij u hartelijk dank.

H. Arfman-Ruesink
kinderen en
kleinkinderen

7251LLVorden
Maart 1983, Leuke 2a

ATTENTIE
Voor de aanst. feestdagen ver-
se haantjes, kip en eieren, het
van ouds bekende adres
Poeliersbedrijf
Rossel, Nieuwstad 45,
tel. 1283.

Te koop: g.o.h. Gazelle da-
mesfiets.
Hartman, Eikenlaan 5
Kranenburg.

a.s. vrijdag 18 maart

klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64.

Film „Gospelroad" met o.a.
Johnny Cash en muziekgroep
Vine-Yard. Zaterdag 19 maart
19.30 uur in de Voorde. Org.
Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep.

UITNODIGING
aan onze trouwe papierleve-
ranciers. Zaterdag 26 maart or-
ganiseert de T.T.V. Vorden een
toneelavond in zaal Schoena-
ker.
Aanvang 20.00 uur. Van harte
welkom.

Voor erfbeplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Ganzesteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Gevraagd gelegenheid voor
het inscharen van jong vee.
G. Vliem, Waarleweg 4,
Tel. 05752-2364.

Lekker vers brood van de war-
me baker in vele variaties haalt
u bij

l winkeltje in biood en banket

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

Weekendaanbieding rozij-
nenbollen.

Te koop: eiken huiskamer-
ameublement bestaande uit
dressoir, tafel en 4 stoelen, 2
fauteuils en t.v. boekenkastje
tevens z.g.a.n. slaapkamer
n.l. bed 150 x 200 met matras,
2 nachtkastjes met bijbeho-
rende lampen. Tennis-racket,
4 pits gastoestel.
Tel. 05752-2102.

te koop: 2 pits gasstel met
gasfles + inklapbaar 2 pits
camping gasstel.
Tel. 05752-2269.

Te koop: damesbrommer
Sparta Lucky, loopt uitstekend
f 125,-
Tel. 05752-2269.

Uitvoering „Sursum Corda" 19
maart en 25 maart uitver-
kocht.
Er zijn nog enkele kaarten voor
zaterdag 26 maart. Telefonisch
te bestellen bij D. Lenselink, tel.
05752-1348. Zorg dat u er ook
bij bent geweest.

Wij,

MARIANNE KAT
en

RUDY EYKELKAMP

trouwen op donderdag 24 maart.

Om 13.45 uur, gemeentehuis Vorden. Om
14.30 uur, R.K. St. Anthoniuskerk te Kra-
nenburg.

's avonds geven wij vanaf 19.30 uur een
feest in "de Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Toekomstig adres:
Braamkamp 271 Zutphen.

In plaats van kaarten

Op 21 maart hopen onze ouders behuwd,
groot- en overgrootouders

J.W. GOLSTEIN
en

T.H. GOLSTEIN-WICHERINK

hun 60 jarige echtvereniging te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is
de wens van hun dankbare kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Vorden, maart 1983
Nieuwstad 30

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 -
21.00 uur in „De Herberg", Dorpsstraat 10a
te Vorden.

Afscheidsreceptie voor klanten en kennissen op zater-
dag 19 maart van half 8 tot 10 uur bij Hotel Bakker.

GEERT-HENNIE
And ré
Gerard
Erna

VAN ASSELT

Lindeseweg 23

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven
wij zijn des Heren.

Romeinen 14:8

Heden overleed onze lieve vader en opa

ENGBERT BRUMMELMAN
weduwnaar van Garritjen Bargeman

Hij werd bijna 81 jaar.

Aesh (Zw.): Jan en Annemarie Brummelman
Twello: Marinus en Ineke Brummelman

Vorden: Henk Brummelman
Hengelo: Reina en Jan Lenselink

Veenendaal: Gerrit en Grada Brummelman
Hazerswoude: Rikie en Albert van Liebergen

Vorden: Gerda Brummelman
en kleinkinderen

Vorden, 9 maart 1983
Correspondentieadres:
Fam. Brummelman
Deldensebroekweg 1, 7251 PL Vorden

De begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 14
maart op de Algemene Begraafplaats in Vorden.

In vrede is heden van ons heengegaan onze zwager en
oom

ENGBERT BRUMMELMAN
weduwnaar van Garritjen Bargeman

in de ouderdom van bijna 81 jaar.

A.J. Bargeman
G.H. Bargeman-Wijers
G. Bargeman
H.J. Bargeman
M. Bargeman-KI. Ikkink.
neven en nichten

Vorden 9 maart 1983

Tot onze diepe droefheid moeten wi u kennis geven van
het onverwachte overlijden van onze lieve vader,
schoonvader, opa en broer

JOHAN HENDRIK WAHL
weduwnaar van Maria Nijland

op de leeftijd van 82 jaar.

M.G. Smit-Wahl
F.P. Smit
Evert Jan
Marian
Maarten
GJ.Wahl

Vorden, 11 maart 1983
"De Wehme"
Korrespondentiead res:
Beatrixlaan 7, 7251 AM Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van
ons erelid

JOHAN HENDRIK WAHL

Vooral in de beginjaren van onze vereniging was hij de
promotor, wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden.

Bestuur en leden
Pluimvee en konijnen
vereniging „P.K.V."

Nu 10,- inruilpremie
voor elke oude pan

Als u bij ons een roestvrij stalen steel
pan of kookpan koopt.

Bazar Sueters
DORPSSTRAAT 15
Tel. 3566

Ruurloseweg 91
Tel. 6658

Na een liefdevolle verpleging in verpleegcentrum Leeu-
werikweide te Zutphen is heden geheel onverwacht van
ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

BERTHA JOHANNA GOLSTEIN
weduwe van Derk Groot Roessink

op de leeftijd van 81 jaar.

Zelhem: FAJ. Snelooper-Groot Roessink
G.J A. Snelooper

Woerden: J.H.G. Wahl-Groot Roessink
JA Wahl
en kleinkinderen

Zutphen, 15 maart 1983
Corr. adres: Papaverstraat 19, 7021 ZH Zelhem.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd vindt
plaats op zaterdag 19 maart om 11.00 uur in het rouw-
centrum van de Monuta Stichting Het Jebbink 4 te Vo-
den. De begrafenis zal aansluitend om 12.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaats vinden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum.

GARANT
COMFORT
... doet meer voor uw voeten!

Er zit erg veel mode in dit pumpje
met open teen. Met een ge-
makkelijke pasvorm,
waarmee uren lang
loopgenot verzekerd
is. Styled by Weltschuh

110,-!

Geklede slingpump, ook als u winkelt
beantwoordt dit schoentje
aan al uw wensen op het
gebied van
voetcomfort
Styled by A

149,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 05752-1342

2 maart j.l. was voor ons de dag waarop wij onze „Hout-
snijwerk en kunstnijverheid" winkel mochten openen.
Uw bezoek heeftertoe bijgedragen dat het voor onseen
dag werd met blijvende herinneringen.

Bedankt voor alle goede wensen, attenties en bloemen
en graag tot ziens in

„De Knots"
Jan en Tiny Notten, Ruurloseweg 45
7255 DG Hengelo Gld. Tel. 05753-2616

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Verkoop - onderhoud -

Mobil
tank station

reparatie
van alle merken

Ook de Opel-rijders zijn van
harte welkom

voor onderhoud en reparatie taxi-vervoer

vurehouten 24* 29*
lonnlunkpn 3«x295 cm Mx295 ™35» 3995louvredeuren mmn r
dikte: ± 19

(bi| verzagen wordt 2, per plank extra berekend) PT stuk

keukenkastjes
met deuren_^ wandrek van

K^ H verstelbaar
wandsysteem

14*
76 x 38 cm

22* het rek bestaat uit:
3 legplanken, 80x25 cm
2wandrails, 80 cm lang
6 plankdragers, 23 cm lang

HUBO-DOLPHIJIM
Barchemseweg 13, Ruurlo
Ook maandagmiddag geopend
Aanbiedingen zijn geldig t/m 26 m««rt is «n zolang

aad str.kt. Prijzen gelden afgehaald In de winkel.

Film „Gospelroad,, met o.a.
Johnny Cash en muziekgroep
Vine-Yard. Zaterdag 19 maart
19.30 uur in de Voorde. Org.
Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep.

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

Voor erfbeplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Ganzesteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Zilveren
parelringen
p.stuk

25r

parelring
met cultivé parel

165.-

Geel gouden
parel
slagring
met cultivé parel

159.-

Geel gouden
parelring
met zirkonia

198.-

Geel en wit
gouden ring
met zirkonia

195.-

Geel gouden
ring
met zirkonia

185.-

WEDEROM
6 FONKELENDE
AANBIEDINGEN
MET STIJL EN KLASSE
BIJ UWJUWELIER...

X)L 7J-///J 'kX-
SMLSTR. L77' />
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Kip is mager... kip is calorie-arm... kip is toch
voedzaam... kip is lekker en... kip is nu vers en
voordelig bij uw VS-markt. Daaromdoe meer
met kip... lekker en gezond.

Kipburgers
l O stuks

Drums ticks
500 gram

Verse braadkuikens
kilo

ChampignonschnitzelsKuikenbouten
hele kilo

Slagerij geldig
van 17/3- 19/3'83

kruidenier
2.19Dreft afwas

flacon 500 gram 2^9

Dixan zeeppoeder
per koffer-7r35-

Kabouter pannekoek-
meel 500 gram 4-̂ 9- 1.19

Hak bruine bonen
1/1 pot 2.18-

Raider

Hero cassis cerise
l literfles-L89-

Remia fritessaus
grote emmer 1 000

59
49
69

319

Patat frites
baal 1000 gram

0?9

Diamant frituurvet
500 gr

183
Neerlandia
chocolade
melk
l literpak

Sinassticks
pak 200 gr

Doublé mint kauwgom
4 pack X49-

Koffiewafels

109

98
89
29

Remia dex
margarine

l pak 250 gram

Smith chips
zout of paprika grote zak 120 gr

Q49
Q89

Van Nelle supra koffie ̂  59
normaal of snelfilter pak250 gr. %^ •

Van Nelle theezakjes
Engelse melang

109

Nootcarree's
pak 12stuks-4rr79- l? -rocnten

Unox rookworst
250

Venz
chocolade
vlokken
melk of puur
pak 200 gram

Paaseitjes
diverse soorten 150 gram

129

1 29

Hols donatin
baal 2500 gram

549

allerlei
Voorde fiets
Binnen- en buitenband!

26X13/B samen 45.05-

Macleans tandpasta ^C ̂  Jj
50 ml. rood of blauw duo pack %^ •

995
Compote schaaltje
O6S-

Q39 Damesportemonnaie 375

Geldig van 17/3-19/3'83

Heerlijk bij verse kip...
forse rvoorkust
Ananas
5£0-
Forse struik
Bleekseïdertf
ca. 450 gram

Forse Hollandse
Komkommer
Goudreinetten
2 kilo
Voor een heerlijke pan soep...
Soepgroente
400 gram vers gesneden

Maandag: 21/3
Gekookte bietfes
l kilo

Dinsdag 22/3=
Pracht bloemkool

Groene kool
500 gram, panklaar
Woensdag 23/3.
Jonge bladspinazie
l kilo

bloemen
De voorspelling is hogere temperaturen,
nu de tuin in. Uw VS-markt brengt een
pracht assortiment vaste- en perkplanten

Primula
per stuk l .45 5 stuks voor
in vrolijke voorjaarskleuren...

Violen
keuze uit 4 kleuren nu 10 voor

BelIlS (madelief)
keuze uit'3 kleuren 10 voor

Arabis
10 voor
Fleurig
Voorjaarsboeket
bestaande uit:
5 rode Prominent tulpen.
5 witte Fresia's (zware kwaliteit)

625
450
750
750
398

Maandag 21/3:
Speklappen
hele kilo

Slavinken
100 gr a m

Gekookte Gelderse
200 gram

6?s
129
169

Fijne verse braadwors
hele kilo

Hamburgers
5 stuks (plm. 500 gram)

Leverkaas
150 gram

398
159

Woensdag 23/3:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Rollade schijven
100 gr a m

Boerenmetworst
100 gram

129
139

Hamkaas
150 gr a m

Schouderham
100 gr a m

Snijworst
150 gram

Ontbijtspek
150 gr a m

Lente schotel
(huzarensalade) 1000 gram

49
39
59
69

748
bakkerij

Ananas slagroomtaart
750 gram 3-Q§-

Veluws volkorenbrood
800 gram

Tijgerbrood
gratis gesneden 800 gram

Puntjes f bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
pak 4 stuks

176
176
0?8
Q?8

Henkes jonge
jenever i nter
Bols beerenburg
l liter

Bootz likeuren
diverse soorten -12̂ 80-

Bootz likeur
Curacao blauw voor

4 VI Qf>
L i»»

4 4 CA
*J\J

4 <| QC
&+J

zuivel
Goudse kaas
jong, kilo

Houdbare slagroom
0.2 liter 4-̂ 9-
Magere houdbare
Vanille vla
l liter nu

8?5
1.19
1.19

Er was eens een huisvrouw in Dijkhoek
die bracht dagen in de kipperen zoek
haar buurvrouw kocht kip vers bij de VS
en dat was voor haar een prima les
voor dat geld denk ik dat ik mijn kippen maar
opdoek.

MA RKTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 17 maart

45e jaargang nr l

Slechts zeven
belangstellenden op
discussiebijeenkomst
B.M.D. te Vorden
De afgelopen dinsdagavond in het
Dorpscentrum gehouden discussiebij-
eenkomst werd slechts door een da-
me en zes heren bezocht. Deze gerin-
ge belangstelling, vonden de aanwezi-
gen, was vermoedelijk te wijten aan
het feit dat hierover te weinig en te laat
publicatie was gegeven. De aanwezi-
gen hebben met elkaar uitvoerig ge-
sproken over de verschillende vormen
van energie-bronnen, en de voor- en
nadelen van het gebruik. De voor-
naamste energie-bronnen zijn: aard-
gas - hoe duur is de winning; olie - poli-
tieke brandstof- wordt het nog duur-
der; steenkool - hoe duur is de win-
ning; hout - ons land heeft te weinig;
bio-gas - er komen meer installaties;
water - kan in ons land ook in beperkte
mate worden benut; zon - belangstel-
ling voor zonne-energie is laatste jaren
toegenomen; Kernenergie - ons land
telt twee kerncentrales in Dodewaard
en Borssele. Regering en parlement

moeten binnen niet al te lange tijd een
beslissing nemen over het te voeren
energiebeleid tot het jaar 2000. Meer
of minder energie gaan gebruiken?
Wat moet er gebeuren met kernener-
gie? Moeten we meer gebruik maken
van wind- en zonne-energie? En wat
zijn de gevolgen voor de economie,
voor het milieu, voor de werkgelegen-
heid, voor onze portemonnee? Nu wil-
de regering weten hoe de bevolking
erover denkt. Daartoe is in overleg
met het parlement een stuurgroep in-
gesteld, die een "Brede-Maatschappe-
lijk Discussie" over het energiebeleid
heeft voorbereid. Overal in den lande
werden nu discussiebijeenkomsten
gehouden.
Op 24 maart is er op nieuw een discus-
siebijeenkomst in het Dorpscentrum.
Laat Uw mening of voorkeur horen.
Na afloop wordt een vragenformulier
uitgereikt waarop 12 uitputtende vra-
gen zijn gesteld.
Ook uw organisatie en vereniging kan
dergelijke discussiebijeenkomsten
over het energiebeleid beleggen.
Vraagt Uw secertaris of ze meedoen.
Tot slot: De Brede Maatschappelijke
Discussie-krant kunt u ook op het
postkantoor afhalen.

Kindervakan tiespelen
De voorbereidingen voor de kinderva-
kantiespelen zijn Weer van start ge-
gaan. Bij de opening van de eerste bij-
eenkomst sprak de heer J. van Burk,
voorzitter van de Stichting Sociaal
Kultureel Werk de hoop uit, dat he(t
sukses van deze spelen in vorigejaren,
geëvenaard zal worden. Voor het zo
ver is zal er echter nog veel werk ver-
zet moeten worden.

De kerngroep, die een groot deel van
de voorbereiding en organisatie op
zich zal nemen, is daarom meteen be-
gonnen met het bedenken van een
nieuw thema voor de kindervakantie-
speen 1983, en de eerste plannen lig-
gen al op tafel. De kerngroep kan ech-
ter nog wel enige versterking gebrui-
ken. Vooral mensen die enige erva-
ring hebben met spelleiding, of die
handig zijn in het maken van spelma-
terialen, zijn van harte welkom.
Een ieder die zich mee wil inzetten
voor de organisatie van deze kinderva-
kantiespelen kan zich opgeven bij het
sociaal kultureel werk. Raadhuisstraat
6, tel. 3516, op woensdag-, donderdag-
en vrijdagmiddag.

Gemeentenieuws
Telefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g g e m e e n t e h u i s : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
(jeerken: vrijdag van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen treft u on-
derstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebon-
den.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
/.waarchrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer H.F.G. Brinkhorst, Brin-
kerhof 31, voor het bouwen van een
berging en het aanbrengen van een
dakraam aldaar .
Aan mevrouw Hupkes, Julianalaan l,
voor het bouwen van een garage al-
daar.
Aan de heer J.R. Klein Brinke, Brin-
kerhof 33, voor het bouwen van een
berging aldaar.
Aan de heer Th. Hunt ink, Insulinde-
laan 22, voor het bouwen van een
tochtportaal en een garage aldaar.

2. Verleende vergunning voor een aktie
met diepvrieshaantjes
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Vordens Mannenkoor ver-
gunning verleend om op 19 maart a.s.
een huis aan huis akt ie te houden met
diepvrieshaantjes.

3. Wijziging van de Beschikking gelde-
lijke steun eigen woningen 1979.
In verband met de rente-ontwikkelin-
gen zijn de jaarlijkse bijdragen voor pre-
mie-koopwoningen verlaagd.
Premie A wordt thans een maximale
jaarlijkse bijdrage van f. 8400,- (was
f 10.900,-)
Premie B wordt thans een maximale
jaarlijkse bijdrage van f. 4500,- (was
f. 5500,-).

Aangezien de inkomens niet meer
stijgen, daalt de afbouw van de premie
minder snel. Thans zal dit gaan gebeu-
ren met f. 300,- per jaar, dit was f. 500,-
per jaar.

Zoals wellicht bij velen bekend is de
hoogte van de premie bij de zoge-
naamde A woningen afhanke-
lijk van het inkomen. Ook deze bijdra-
gen zijn thans gewijzigd. Voorheen
werd de premie f. 90,- minder bij elke
f. 200,- meer inkomen dan f. 27.500,-
per jaar. Thans wordt de premie f.
100,- minder bij elke f. 300,- meer in-
komen dan f. 27.800,-. Hierdoor wordt
de maximale premie die men kan ver-
krijgen bij een inkomen van boven de
f. 27.500,- derhalve iets hoger.

4. Ontwerp-grondwaterverordening
van de provincie Gelderland.
Ter secretarie, afdeling Algemene Za-

ken ligt vanaf heden ter visie de ont-
werpgrondwaterverordening van de
provincie Gelderland. Tot 24 april
aanstaande heeft u de gelegenheid om
op deze ontwerp-verordening te rea-
geren. De reakties dienen opgestuurd
te worden naar Gedeputeerde Staten
van Gelderland, t.a.v. de afdeling
Centrale Inspraak, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Ook kan men bij
deze afdeling een exemplaar aanvra-
gen (tel. 085-592214).

Deze verordening behelst onder meer
dat water-onttrekkingen vanafeen be-
paalde omvang moeten worden gere-
gistreerd (gemeten en jaarlijks opge-
geven). Voor de grotere onttrekkin-
gen is bovendien een vergunning no-
dig. Hoe de grenzen voor registratie-
plicht en vergunningenplicht nu pre-
cies liggen is aangegeven in de nieuwe
ontwerp-verordening. Voor de mees-
te al geregistreerde grondwateront-
trekkers zal er weinig of niets verande-
ren. Voor tijdelijke onttrekkingen zul-
len de grenzen voor registratieplicht
iets lager komen te liggen, maar de
grenzen voor vergunningsplicht ho-
ger. Voor semi-permanente onttrek-
kingen (beregening) gaat de grens
voor vergunningenplicht omhoog.

Voor permanente onttrekkingen blij-
ven de grenzen hetzelfde. Een nieuw
element in de verordening is de mel-
dingsplicht: éénmaal per 5 jaar voor
kle ine onttrekkingen (groter clan l m'
per uur).

5. Vergaderingen raadscommissies.

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 22 maart om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- verlenen ontslag aan de heer G.W.

Brinkman, hoofd van de openbare
lagere school, per l augustus 1983
i.v.m. vervroegde uittreding;

- wijziging Verordening Onroerend-
goedbelastingen;

- beschikbaarstellen krediet voor kos-
ten opmaken c.q. wijzigen van be-
stemmingsplannen in 1983;

- onttrekking aan het openbare ver-
keer van een gedeelte van de Stuw-
dijk, weg nr. 149, van de Wegenleg-
ger, en overdracht van dat gedeelte
aan de heer J. Wentink, Stuwdijk 5 te
Vorden;

- verkoop perceeltje grond aan de
Staat der Nederlanden t.b.v. tele-
foongebouw Medler;

- voorlopige vasts tel l ing gemeentere-
kening 1981;

- vaststelling bedragen vergoeding en
tegemoetkoming in de onkosten van
raadsleden;

afkoop exploitatie-overeenkomst
binnenterrein plan Haverkamp met
Projectbouw Arnhem B.V. te Zeel-
dam;

- begrotingswijziging

De commissie voor Algemeen Bes-
tuur c.a. vergadert op dinsdag 22
maart 1983 om 20.00 uur in de boer-
derij nabij het Kasteel. Aan de orde

komen onder meer de volgende pun-
ten:

- beschikbaar stellen krediet voor kos-
ten van opmaken c.q. wijzigen van
bestemmingsplannen in 1983;

- onttrekking aan het openbaar ver-
keer van een gedeelte van de Stuw-
dijk, weg nr. 149 van de wegenlegger
en overdracht van dat weggedeelte
in eigendom aan de heer J. Wentink,
Stufte 5 te Vorden;

- ver^f perceeltje grond aan de
Staat der Nederlanden t.b.v. tele-
foongebouw Medler;

- vaststellen bedragen vergoeding en
tegemoetkoming in de onkosten van
raacMÉpn;

- afkwl? exploitatie-overeenkomst
binnenterrein plan Haverkamp met
Projectbouw Arnhem B.V. te Zed-
dam.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 23
maart 1983 om 19.00 uur in het koets-
huis, bureau gemeentewerken. Aan
de orde komen onder meer de volgen-
de punten:

- onttrekking aan het openbaar ver-
keer van een gedeelte van de Stuw-
dijk, weg nr. 149 van de wegenlegger
en overdracht van dit weggedeelte in
eigendom van de heer J. Wentink,
Stuwdijk 5 te Vorden;

afkoopsom exploitatie-overeen-
komst binnenterrein plan Haver-
kamp met projectbouw Arnhem b.v.
te Zeddam.

De commissie voor sport en cultuur
c.a. vergadert op woensdag 23 maart
1983 om 20.00 uur in het koetshuis,
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komen onder meer de volgende
punten:

- goedkeuring begroting 1983 en eer-
ste wijziging van die begroting van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- mededelingen Vordense Sport Fede-
ratie;

- aktiviteitenlijst.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
Het publiek kan zich tot tien minuten,
onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men wil spreken. De gelegenheid het
woord te voeren wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodzake-
lijk is, beperking van de spreektijd op-
leggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie lig-
gen in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

Drie shows in zaal Bakker
Lammers Mode heeft ook voor
"grote maat'' modieuze kleding
Lammers staaat bekend als de specialist op het gebied van grote maten in de damesmode. Bijna nergens in de omtrek vinden de
vrouwen met "een maatje meer" zo'n uitgebreide collectie kleding als hij dit modehuis.
Dat er ook voor het komende voorjaar weer heel wat is ingekocht hebben vele dames kunnen zien opde modeshows die Lam-
mers, samen met Schoenhandel Wullink en Horlogerie/optiek Siemerink maandag in Hotel Bakker heeft gehouden.

Vanaf 10 uur 's morgens kon men er
terecht om die nieuwe collectie voor-
jaars- en zomerkleding te bekijken.
Over de dag verdeeld waren er drie
modeshows. En na elke mpdeshow
had men de gelegenheid wfc~> de rek-
ken vol kleding die naar o^aal waren
gebracht, te snuffelen en eventueel
ook te kopen.

Lichte kleuren
gemakkelijke stof
Lichte kleuren en gemakkelijke stof-
fen zijn een paar kenmerken van de
nieuwe mode bij Lammers. Pasteltin-
ten, vage strepen, bescheiden dessins
zag men bij pakjes en jurken. En de

kleurencombinaties zijn beslist an-
ders dan het vorig jaar. Zo wordt bij-
voorbeeld beige gecombineerd met
rose en groen, grijs met mint en aller-
lei pasteltinten in onderlinge combi-
naties toegepast.
Mantelpakken zijn er in allerlei varia-
ties. Zo ook in fraai grijs suèdezet.
Suèdézet is een materiaal waarvan bij
Lammers ook blazers zijn te vinden,
bijvoorbeeld in een fraaie blauw/grij-
ze tint, en vooral veel jurken.
Die jurken bij Lammers zijn eenvou-
dig van snit en variëren van sportief
tot heel gekleed.
Als materialen zijn vooral zijden jer-
sey en polyester jersey favoriet. Het
zijn soepele materialen, die niet kreu-
ken en prima gewassen kunnen wor-
den.

Gebreide pakjes hoeven niet te teke-
nen en kunnen zelfs goed slank afkle-
den. Dat hebben de dames op de
shows kunnen zien. Die gebreide pak-
jes varieerden in prijs van zo'n f 150,—
tot f 350-

Sandalet hoort erbij
De sandalet mag deze zomer niet ont-
breken in de garderobe. Sandaletten
zijn er in allerlei kleuren, aangepast
aan de kleding. De prijzen zijn zeker
niet hoog.
Verder showden de drie mannequins
in zaal Bakker ook sportieve laarsjes
en allerlei schoenen met een platte
hak van schoenhandel Wull ink.

De mannequins droegen tevens nieu-
we brilmonturen van Opticien Sieme-
rink. Opvallend is dat bijna alle bril-
monturen transparant zijn. Slechts
hier en daar is voorzichtig gewerkt
met een getint materiaal, passend bij
de kleuren van kleding en schoeisel. .
Er zijn ook weer brillen met een rand-
loos gedeelte.

De mannequins die dit alles lieten
zien waren drie gewone huisvrouwen,
onder leiding van lady-speaker me-
vrouw Ardeche. Mevrouw Ardeche
en deze drie dames verzorgen aljaren-
lang modeshows in wat grotere ma-
ten.
Ze doen dat rustig en plezierig en wil-
len vooral de indruk geven, dat wat zij
dragen ook door de dames in de zaal
gedragen kan worden.
En het was duidelijk merkbaar dat de-
ze presentatie werd gewaardeerd, ge-
zien die prima bezetting van de zaal
tijdens alle drie shows.

De bloemdecoraties in zaal Bakker
werden verzorgd door Bloemisterij
Dijkerman.

Warnsvelds Nutsoperette
gezelschap
Het "Nutsoperettegezelschap Warns-
veld" zal op zaterdag 23 april a.s. in het
"Dorpscentrum" evenals voorgaande
jaren weer een operette opvoeren en
wel "Der Vogelhandier" van Carl Zei-
ler.

De algehele leiding is weer in handen
van de heer W. Peters uit Warnsveld,
terwijl de regie wordt verzorgd door
de heer P. Wisseborn. De decors zijn
geschilderd door A. Nijenhuis te Zal-
phen. Het ballet staat onder leiding
van mevr. B. Dinkelberg. De prachti-
ge costuums zijn van de Fa. Doornink
uit Arnhem, terwijl de grime wordt
verzorgd door de heer Bessels uit De-
venter.

Het is zeker de moeite waard deze ui t-
voering te komen zien.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zater-
dag 16 april a.s. bij sigarenmagazijn
"Jan Hassink".

Riolering in
buurtschap Medler?
Nadat in 1982 de buurtschap Kranen-
burg van een riolering is voorzien, is
de mogelijkheid onderzocht deze
voorziening door te trekken naar de
buurtschap Medler.
De mogelijkheid daartoe lijkt inder-
daad aanwezig te zijn. Om dat echter
financieel haalbaar te maken, dienen
dan wel allen, die daarvoor in aanmer-
king komen, ook daadwerkelijk aan te
sluiten.

Burgemeester en Wethouders willen
graag ieder die bij dit rioolplan betrok-
ken is uitleg geven hierover en tot af-
spraken komen. Daartoe hebben zij
de betrokkenen uitgenodigd voor een
bijeenkomst in zaal Eykelkamp don-
derdagavond 17 maart.

Imkers bijeen in
hotel Bakker
Ruim zestig dames en heren imkers waren in hotel Bakker tesamen gekomen om
een lezing hij te wonen van IngJ. van der Einden, assistent hij het consulentschap
byenteelt, gevestigd te Hilvarenbeek, in de Ambrosiushoeve.

Sinds kort is een algeheel vervoersverbod voor byenvolken van kracht in de ge-
meenten Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Dit vanwege de mijtziekte onder de
bijen, welke in februari 1982 in Vor-
den is waargenomen.
De mijt is een beestje met acht poot-
jes, niet met het blote oog waarneem-
baar. Het plant zich voort in de lucht-
buizen (tracheeën) van de bij. Daarin
veroorzaakt hij verstoppingen. Ook
drinkt hij het bloed van de bij, waar-
door ook de zuurstoftoevoer stag-
neert.
Zo'n geinfecteerde bij heeft minder-
lang te leven; ook is de kans op secun-
daire infecties groter.

Vorig jaar is Vorden bemonsterd. De
aangetaste volken zijn toen voor een
groot deel vernietigd. Een vijf en der-
tig-tal volken zijn echter opgekocht en
verplaatst naar Ameland, alwaar na-
dere experimenten met die aangetas-
te volken worden uitgevoerd. Het na-
re van de mijtziekte is dat het een slui-
pende zaak is. De ziekte wordt eigen-
lijk veel te laat onderkend. Een af-
doende bestrijding heeft men nog niet
kunnen vinden. Men experimenteert

,met chemische middelen. Voorhands
heeft men echter nog gekozen voor al-
gehele vernietiging. Dat gebeurt mid-
dels blauwzuurgasvorming.

Vervoersverbod
Enige weken terug is in de Staatscou-
rant een algeheel vervoersverbod af-

gekondigd voor de gemeenten Vor-
den, Warnsveld en Zutphen. Op de
naleving wordt gelet door het politie-
apparaat en de Algemene Inspectie
Dient (A.I.D.)

Varroa-mijt op komst?
De aanwezigen toonden zich ook be-
zorgd voor een andere mijtziekte, die
nog kwaadaardiger is. Het betreft hier
de zogenaamde varroa-mijt, die in
Duitsland reeds is waargenomen en
praktisch aan de grens is. Ook voor de-
ze mijtziekte is geen afdoende oplos-
sing voorhanden.

Dit jaar zal opniew de gemeente Vor-
den worden bemonsterd, alsmede
Warnsveld en Zutphen. Verwonderd
waren de aanwezigen dat het gebied
van Zutphen ten westen van de IJssel
geen vervoersverbod kent. Juist daar
worden jaarlijks vele volken ingezet
gedurende de bloei van de aardbei en
de komkommer.
In het voorjaar van 1984 zullen vervol-
gens de gemeenten Steenderen,
Gorssel en Voorst worden bemon-
sterd.

De heer van der Einden drukte de
aanwezigen op het hart zich te houden
aan het vervoersverbod.
De lezing, die was georganiseerd door
de afdeling Vorden, trok vele collega-
imkers uit de omliggende gemeenten.



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

OPEN HUIS
Beroeps mannequins showen onze nieuwe voorjaarskollektie.

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

Doorlopend show van 11.00 uur tot 16.30 uur.
ledere bezoeker ontvangt een leuke attentie.

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur, ook open tussen 18.00 en 19.00 uur.
Zaterdags de gehele dag open ook tussen de middag.

l

Verpakte Rozen
Heester

Klein- en grootfruit

ft
Waaronder o.a. diverse
KLIMROZEN
CLEMATISSEN
ZWARTE- EN RODE BESSEN
BRAAM EN FRAMBOZEN

HAZELNOOT
APPEL/PEER
KERSBOMEN
DRUIVEN
enz. enz. enz.

ZEER SCHERPE PRIJZEN

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

ZELHEM Dr. Grashuisstraat 11 - Tel.: 1238

Grasmaaier knaller
Nog enkele overjarige kooi- en
cirkelmaaiers te koop met

20% - 40% korting

Barendsen Vorden b.v.
VORDEN. TEL 05752-1261

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

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

LM.B.
VORDEN
Industrieweg 13,
tel. 05752-3163.
Vorden

een combinatie van Engelse
degelijkheid en Amerikaanse vooruitstrevend-
heid.

- In standaard uitvoering zéér compleet te leve-
ren.

— laag brandstofverbruik
- zéér moderne geluidsarme cabine.
- met en zonder automatische versnellingsbak.

Tevens beschikken we momenteel over o.a enkele
gebruikte VICON- en PZ kunstmeststrooiers en
een gebr. WELGRO mengmesttank - 3500 liter.

KLEURENTELEVISIE DEFECT?
neem dan contact op met

ADVIESBURO "SEINHORST
Sophialaan 59, Ruurlo

Tel. 05735-2327
Wij repareren alle merken

In de Paasvakantie naar Po-
nypark Slagharen.
Dat is een belevenis! Geopend
vanaf 1 april. Entreeprijs f 9,-
p.p. alle leeftijden.
Incl. alle attracties, circuspro-
gramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt
aantal huisjes te huur a f 198,-
(3 dagen -l- 2 overnachtingen).
Vraagt inlichtingen en folder
tel. 05231-1317 of 1596.
Ponypark Slagharen. Een we-
reld van plezier!
Dagtocht 35 NS.

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

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
ho'Jt een

motorzaag

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

KNIPTIP (•,

Er komt een nieuwe
Teleac-cursus 'Fotografe
ren en filmen' op de
beeldbuis. Die cursus
start op 6 februari 1983.

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

TAPIJTREIIMIGEIM

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1 438

Reserveer hem tijdig

Te koop: een 4 wielige pony-
wagen (luxe), op lucht banden
en een pony tuig.
Klein Ikkink,
Oude Zutphenseweg 5,
Vorden. n.o.z.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

de Regt en Bloemendaal.
Ruurloseweg 21 Vorden. Tel. 05752-1485.

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1982
houden wij extra zittingen op de volgende woens-
dagavonden 16 maart, 23 maart, 30 maart.

Ons kantoor is dan geopend van half 7 tot half 9.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst!

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden -Telefoon 05752-2122.

Te koop: N A.K. gekeurde pootaardappelen.
vroege en late rassen. Maat 28 - 35 en 28 - 40.

f^f\£*£*fm i Elzeboomweg 3, Ruurlo
KUOOtL. Tel. 05736-476.

Voor al uw

LOODGIETERSWERK
VERWARMINGEN
GASLEIDINGEN
POMPINSTALLATIES enz.

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

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

fff,

Installatiebedrijf
W. Weulen-Kranenbarg
Zelhem, Tel. 08342-1364.

ZONDAG 20 MAART

NEW FOUR
Zondag 27 maart: TELEPHONE

HENGELO GLD 05753-1461
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„
WEt/5et. GOiDKOff/t/
Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

, pot 720 ml.. Vrij Produkt 139

, fles O 6 liter Vrij Produkt 229

kuip 500 gram, Vrij Produkt 99

tOaSt, doosje 100 gram, Vrij Produkt 79

ZOUte , zak 250 gram, Vrij Produkt

Diepvries spinazie, pak 450 gram, Vrij Produkt

219

69

AfWaSmlddel, flacon 5SO ml., Vrij Produkt , 169

Papieren zakdoekjes, 10 pakjes a
Vrij Produkt

HaZelnOOtpaSta, pot 350 gram vrij Produkt ——^199

Taf elmargarine, kuip soo gram, vry Produkt

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN

•r«BtOK/£SffOOKWW 'SLUMSOSE

oedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:
J^perwten zeer fijn, heei bi k vru pmdukt %159
Bouillon kippevlees, potje 340 ml., Vrij Produkt 199
vieesbouillon, voor 6 liter, pakje 12 stuks, Vrij Produkt 179

AppelStrOOP, pot 450 gram Vrij 199
, pakje 250 gram, Vrij Produkt 55

, fles 0,5 liter, Vrij Produkt 159

Koffiekoeken, pak 250 gram, Vrij Produkt 169
ShamPOO, flacon 200 ml., vrij produkt 249

pot 350 gram, Vrij Produkt , 4 rollen i 200 vel, vrij Produkt

NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN II

///m..
Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:
Doperwten extra fljn,haifbnk,vruprodukt 109

199Extra jam conf iture, P0t 450 gram
aardbeien, kersen of abrikozen, Vrij Produkt

Hazelnootpasta, pot 350 gram, Vrij Produkt

Tafelmargarine, kuip 500 gram, Vrij Produkt

Theezakjes, 20 stuks a 4 gram, Vrij Produkt 109
^S®7QQ, zak 4500 gram, Vrij Produkt —' Syy

Aluminiumfolie, rol 25 meter, Vrij Produkt 299
Filterzakjes nr. 2, 80 stuks, Vrij Produkt

Papieren zakdoekjes, 10 pakjes a 10 stuks
Vrij Produkt

149

139

Tissue keukenrollen, Pak 2 stuks 199

NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN j]



Ei, El, DAAR BEN IK WEER BIJ
BANKETBAKKERIJ J. WIEKART

Film „Gospelroad,, met o.a.
Johnny Cash en muziekgroep
Vine-Yard. Zaterdag 19 maart
19.30 uur in de Voorde. Org.
Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep.

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

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

a.s. vrijdag 18 maart

klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64.

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

Voor u rijles naar

Autorijschool
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden.
Tel. 2783.

Jong Gelre Warnsveld
Revue 18,19 en 25 maart

Aanvang 19.30 uur.
Uitrusting

Eefde

a.s. vrijdag 18 maart

klaverjaswedstrijden
Café-Rest. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64.

Te koop wegens verhuizing 1
zonnescherm 175 cm. breed.
1 zonnescherm 3.25 cm
breed.
Te bevr. Wilhelminalaan 16,
Vorden. tel. 05752-2472.

Meisje van 19 jaar zoekt kamer
in omgeving van Vorden.
Brieven onder nr. 1-1
Buro Contact.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 18
maart 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschikkingen op de
verzoeken van:

1. de heer E.V. Catacre, Wiersseralle 9 te Vorden, da-
tum vezoek 21 december 1982, adres inrichting
Schoneveldsdijk 1 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie D nr. 1636, om een vergunning
ingevolgde de Hinderwet voor het oprichten of in
werking hebben van een propaangasinstallatie;

2. de heer E.V. Gatacre, Wiersserallee 9 te Vorden, da-
tum verzoek 21 december 1982, adres inrichting
Schoneveldsdijk 3 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie D nr. 1584, om een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten of in
werkinghebben van een propaangasinstallatie;

3. de heer J.W. Loman, Galgengoorweg 5 te Vorden,
datum verzoek 5 november 1982, adres inrichting
Galgengoorweg 5 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie A nr. 2197, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge
de Hinderwet voor een agrarisch bedrijf met
mestopslag.

Strekking van de beschikkingen:
voor zover thans rekening valt te houden met de in de
gebieden waar de inrichtingen zijn gelegen te verwach-
ten ontwikkelingen in de toekomst met betrekking tot
gevaar, schade of hinder buiten de inrichtingen, zijn de
beschikkingen opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften, waardoor even-
tueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichtingen
wordt voorkomen of beperkt.

Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld
door:
a. de aanvragers, voor zover het hun eigen aanvraag be-
treft;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen één of meerdere van de aanvragen
om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend, voor
zover het die aanvraag/aanvragen betreft;
d. enige ander belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 17 maart 1983,
burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de Burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Reform en natuurartikelen
voor verantwoord eten bij

t winkeltje in bfood en banket

r
Burg. Galleestr. 22 Vorden

Tel. 05752-1877

Speciale aanbieding 1 pond
Musli voor 3,40

Gratis puin wordt even-
tueel bezorgt omgeving
Warnsveld, tel. 05751-590.

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

De nieuwe

Rien
Poortvliet
Bij uw boekhandel

LIGA
Raadhuisstraat 22,
tel. 05752-3100 Vor-
den.

Voor tuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Voor het slijpen en
onderhoud van uw

motormaaier, tuinfrees,
kettinqzaag etc.

Word gehaald
en gebracht.

baréndsen
Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1 261

KONTROLEUR
Uw Echt.' Bal i
naar de thrin iru-i Ni.'l v.inwege
de koortsachtige drukte in de bakke
rij. maar om de temperatuur van het
deeg te kontroleren.
Ideaal is 26 graden. Als dat niet het
geval is. doet de gist niet go*
werk en ri jst hrl \n<» H\ mei optimaal.
Daarom houdt uw vakman d,i\ .ilinii
heel goed in de gaten, want u wilt

l l u't .\lk-rbeste brood?
Uw Echte Bakker - bakker in de
hoogste graad!

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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 tt huur bij:

HELMINK
VOROtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

met
Televisie

reparaties
—i- direct

u i ' naar

uw vakman
—J van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
)EWILD
Metbergerstraat 34, Zutphen

Vel. 05750-15410.

Voor tuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Daar kunt u mee aankomen, op
recepties, visiete's, ziekenbezoek, je meisje,
schoonmoeder enz<lfct zo'n

PAASEI van

BANKETBAKKER!,

J. WIEKART

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat met ingang van maandag 21 maart 1983, gedu-
rende één maand, voor een iederter gemeente-secreta-
rie ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
"WIENTJESVOORT 1983".

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het landgoed
"Wientjesvoort.

Gedurende bovengenoemdetermijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp indie-
nen bij de gemeenteraad.

Vorden, 18 maart 1983
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

KNIPTIP (J
Hou tijdens het fotografe-
ren uw camera recht. Zo'n
scheve horizon verknoeit

een
mooie
foto.

Uitslagen Flash-Vorden
Districts competitie.
Flash-Vorden 2 - Ruurlo 4.
Ondanks de nederlaag van de afgelo-
pen vrijdag 4 maart in Ljchtenvoorde,
gingen de Vordenaren op dinsdag 8
maart tegen Ruurlo al direct goed van
start. De 4 single's werden allemaal
overtuigende en snel in 2 games ge-
wonnen.
Daarna behaalde de Ie en 2e mixed
ook snel de overwinning.
De heren dubbel werd ook gewon-
nen. Dankzij een nieuw racket, waar
onder de wedstrijd wel eens wat aan
mankeerde. Maar ondanks dit alles,
kwam Ruurlo sterk terug en de dames
dubbel van Flash verloor de wedstrijd
in 3 games.
Einduitslag: Flash Vorden 2 - Ruurlo
4: 7-1.

Flash Vorden 2 - Doetinchem 7.
Tijdens de enkel partijen werd al snel
duidelijk dat Doetinchemmers beter
waren. Het eind resultaat was dan ook
bedroevend. Met een 8-0 nederlaag
ging Flash weer naar huis terug.

Gezelligheidswedstrijd.
Flash Vorden l - Babo 1.
Maandag 21 februari had Flash de
laatste uitwedstrijd en wel in Borculo
tegen Babo 1. De inzet en stemming
was goed, maar de wedstrijden gingen
minder florisant. Alle partijen moest
Flash aan Babo afstaan, zodat de eind-
uitslag was: Babo l - Flash Vorden l
8-0.

Flash Vorden l - Zelhem 1.
De laatste thuiswedstrijd was tegen
Zelhem 1. De uitwedstrijd hadden ze
met 6-2 verloren en daarom waren ze
er op gebrand in iedergeval een gelijk-
spel te behalen, hetgeen ook lukte.
Gewonnen werd l heren enkel, l mi-
xed, l dames enkel en dames dubbel.
Einduitslag: Flash Vorden l -Zelhem
l: 4-4.

Vorden l fortuinlijk: 0-1
•De uitwedstrijd van Vorden l tegen
Hercules was een zeer matige verto-
ning, waarbij geen van beide ploegen
veel kansen wisten te creëren. Hercu-
les had een klein veldoverwicht, maar
kon hier niet afdoende gebruik van
maken.
Halverwege de eerste helft wist de
vordense doelman een achterstand te
voorkomen door goed te reageren op
een afstandschot van Hercules, die
dachten hier de doelman mee te kun-
nen verrassen.

De tweede helft was al niet veel beter
dan de eerste. Het was een gelijk op-
gaande strijd, waarbij veel overtredin-
gen werden begaan aan beide zijden.
Het resulteerde er zelfs in dat vorden-
speler Bennie Wentink tegen een boe-
king opliep. De laatste paar minuten
van de wedstrijd waren pas spannend.
De vordense doelman wist wederom
een achterstand te voorkomen, waar-
na Vorden gebruik maakte van een
fout in de verdediging van Hercules.
Eddy Hiddink benutte deze kans en

scoorde zo de enige treffer van de
wedstrijd.
Hercules zette toen nog alles op alles
om een gelijk spel te forceren. Zelfs de
doelman trok mee in de aanval en
kopte op de doelpaal van Vorden, die
hiermee goed wegkwamen en twee
punten mee naar huis konden nemen.

Programma v.v.Vorden
Zaterdag 19 maart:
Vorden AO - PAX AO; Vorden Al -
Ruurlo A l ; Vorden BI - Voorst BI;
Erica B3 - Vorden B2; Steenderen C l -
Vorden C l ; Be Quick C2 - Vorden C2;
Eerbeek C4 - Vorden C3.

Zondag 20 maart:
Loenermark - Vorden; Vorden 2 - Wit-
kampers 2; Vorden 3 vrij; Vorden 4 -
Lochem 4; Vorden 5 vrij; Vorden 6 -
Reunie 3; Lochem 11 - Vorden 7;
Ajax-b 6 - V<örden 8.

B.V. Kranenburg
Kranenburg 3 speelde uit tegen Mo-
dern 3. Met een 32-39 overwinning
keerde men uit Zutphen terug. Kra-
nenburg 4 won op eigen laken van De
Keu 6 met 39-36.
Kranenburg 5 speelde afgelopen week
tweemaal. Echter werd beide keren
verloren. Tegen Ons Genoegen 3
werd de eindstand 28-36. Van Olbur-
gen 3 keerde men met een 36-32 ver-
lies terug. Kranenburg l had een wee-
kje vrij.

Dash dames missen
overtuigingskracht
Het afgelopen weekend speelden de
Dames l van Dash thuis tegen Verdan
B uit Haaksbergen, die vierde van bo-
ven op de ranglijst staan.
De eerste set eindigde slecht voor
Dash, want deze werd vlot gewonnen
door Verdan, doordat de verdediging
van Dash achter gaten liet vallen en
Verdan hier gebruik van maakte 5-15.
De tweede set werd wederom gewon-
nen door Verdan, maar deze overwin-
ning kostte heel wat meer moeite, om-
dat Dash nu aardig terugkwam. De
stand liep gelijk op tot 15-15, waarna
Verdan er in slaagde om met 15-17 de
set te winnen. De Dash dames lieten
het er niet bijzitten en probeerden
door goede aanvallen de derde set
naar zich toe te trekken. Het was een
gelijkopgaande strijd waarbij Dash
aan het langste eind trok; 16-14. Stand
1-2.
Dash moest devierde set winnen wil-
de het nog een kans maken om de
wedstrijd te winnen. Het ontbrak de
dames echter aan kracht om de set te
winnen, zodat de set eindigde in een
8-15 overwinning voor Verdan, die
hierdoor de wedstrijd met 1-3 won-
nen.

De heren l van Dash speelden thuis
tegen Bruvoc l en speelden gelijk 2-2.
Dames 2 wonnen thuis met 3-1 van
Bruvoc.

Komende week worden de volgende
wedstrijden gespeeld: Heren l spelen
uit tegen Isala 3, Heren 2 spelen ook
uit tegen Cormareva. Dames l spelen
uit in Hengelo (O) tegen ATC '65 en
de dames 2 spelen een uitwedstrijd te-
gen Colmschate.

Dammen
De Gelderse sneldamkampioen-
schappen, die afgelopen zaterdag in
Priel werden verspeeld, waren geen
sukses voor de Vordenaren. In de
Hoofdklasse eindigde Henk Ruesink

als 9e met 12 punten en Henk Groten-
huis ten Harkel moest met 7 punten
genoegen nemen met een 14e plaats.
De kampioene distrikt Oost in de Eer-
ste klasse, Saskia Buist kwam ook niet
uit de verf en eindigde op een gedeel-
de 13/14e plaats met 10 punten.
Gérard Jansen won met de volle
winst (30 punten uit 15 wedstrijden)
het juniorenkampioenschap. Johan
Krajenbrink werd 3e met 23 punten
en Wieger Wesselink 4e met 22 pun-
ten. Beide spelers plaatsten zich voor
de nationale finale, die op 18 juni in
Soest gespeeld wordt.
Henk Hoekman viel ook tegen door
een negende plaats met 14 punten.
Jürgen Slütter behaalde bij de aspi-
ranten 12 punten en een gedeelde 12/
13e plaats. Wim Berenpas was de hek-
kesluiter met 5 punten.
Michiel Boerkamp werd 4e bij de pu-
pillen met 22 punten en Rik Slütter 7e
met 19 punten.

In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Hoofdklasse H. Graaskamp - H. Rue-
sink 0-2; G. Wassink - J. Masselink 2-
0; H. Hoekman - H. Klein Kranenbarg
2-0; W. Wesselink - J. Krajenbrink 2-0;
T. Slütter - J. Lankhaar 2-0; Eerste
klasse: B. Rossel - S. Buist 1-1; H.

Wansink - B. Wentink l - l ; D. van Rik-
xoort - G. Hulshof 0-2; Jeugd: J. Dijk -
M. Boersbroek 0-2; J. Slütter - G.
Brinkman 2-0; A. Bouwman - M. Kuin
2-0; M. Boerkamp - B. Voortman 2-0;
E. Brummelman - W. Hulshof 0-2; B.
van Zuylekaom - H. Berenpas 0-2; W.
Berenpas - R. Slütter 2-0; H. Boer-
kamp - W. Hoenink 0-2; J. Kuin - F.
Ibrahim 2-0; E. te Vel thuis - J. Bran-
denbarg 0-2; E. van Est - A. Bouwman
2-0.

Vriendenkring Linden -
T.T.V. Vorden: 1-5
Ook de revanche-partij wist de touw-
trekvereniging winnend af te sluiten.
Zondagmiddag werd opnieuw gevoet-
bald is Linde. De ruststand was 1-1.
Maar na de thee wisten de touwtrek-
kers door te drukken naar 1-5.
Scheidsrechter was Henk Barink.

Tournooi toegewezen
Het bestuur van het gewest Oost van
de N.T.T.B. heeft de organisatie van
het promotie/degradatietournooi en
de bekerwedstrijden dit jaar toegewe-
zen aan de T.T.V. Vorden. Deze wed-
strijden worden verspeeld op zondag
14 augustus.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404
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Uit het politie-rapport 23 maart Boomfeestdag
Wildklem aangetroffen
Tijdens een milieu-controle per fiets
heeft de Rijkspolitie een opgestelde
wildklem met lokaas aangetroffen bij
een perceel bos aan de Waarlerweg.
De eigenaar verklaarde desgevraagd
aan de politie dat hij de klem had op-
gesteld tegen wild ter bescherming
van zijn eenden.

Doorrijden na aanrijding
De heer J.H.H, van de Wiersserallee
deed aangifte dat zijn langs de stoep-
rand op het parkeerterrein N.S.
staande auto was aangereden. Ver-
moedelijk is de schade veroorzaakt
door een uit een parkeervak achteruit-
rijdende auto.

Auto met caravan uit verkeer
Afgelopen vrijdag heeft de Rijkspoli-
tie een in de Dorpsstraat rijdende auto
met caravan uit het verkeer genomen.
Technisch waren er veel mankemen-
ten w.o. drie gladde banden, niet be-
remde caravan, geen los/breekremin-
richting, geen richtingaanwijzers, geen
remlichten. De caravan betrof hier
een zogenaamde Pi p o-wagen.

Brandweer uitgerukt
Tweemaal rukte de brandweer afgelo-
pen week uit. In een woning aan de
Burg. Galleestraat stond een afzuig-
kap in de fik. Hier ontstonden daarbij
nogal kwalijke dampen.
Zondagavond werd politie en brand-
weer gebeld als zou er aan de Ruurlo-
seweg bij het theehuisje een boerderij
in brand staan. Gelukkig was dit niet
het geval. Een op hout gestookte cen-
trale verwarmingsketel veroorzaakte
veel rook, hetgeen op de Ruurloseweg
neersloeg.

Geen bermen afbranden
De rijkspolitie constateert dat on-
danks het verbod nog wel bermen en
slootkanten worden afgebrand. Dat is
niet toegestaan in de periode l maart -
30 juni.

Inbraken
Vrijdag is ingebroken bij Meeks Meu-
belen. Men verschafte zich toegang
via de schuifdeur aan de achterkant
van het gebouw. De juiste wijze waar-
op is nog niet vastgesteld.

Er werd een eikenhouten bankstel
met donkerbruin lederen bekleding
en een eikenhouten lamp met zes a
acht lederen kapjes ontvreemd. Ver-
moedelijk zijn de daders gestoord,
want twee lampen en een tafelblad,
die reeds buiten waren geplaatst, zijn
niet ingeladen. De totale schade be-
loopt f. 6500,-.

Zaterdagochtend - nog in de kleine
uurtjes - hebben een viertal woningen
aan de Hoetinkhof, de Zutphense-
weg, 't Jebbink en Het Vaarwerk, be-
zoek gehad van inbrekers. De dieven
kwamen binnen door glaslatten te
verwijderen dan wel gaatjes te boren.
Uit één woning wordt een portemon-
nee met klein geld vermist. Inmiddels
is de (lege) portemonnee teruggevon-
den op het dak van een garage.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:

1. sleutel Nemef nr. 56
2. popnagelap paraat
3. paardezweepje (bruin)
4. verzilverde schakelketting
5. cassette bandje (Bee Gees)
6. ketting van kettingzaag + gereed-

schap voor montage
7. reservewiel (aanhangwagen)
8. bruin geruite das
9. blauwe trui met grijs-rood motief

in plastic tas
10. bruin konijn (klein) met nr. 123 in

een oor en Has of Hae in het ande-
re

Verloren:
1. zwarte portemonnee inh. f. 300,- +

giropas
2. l paar groene handschoenen
3. tas met gymschoenen
4. rode portemonnee met rits +

bankb. f. 100,-
5. poes, rood gestreept
6. zwarte agenda
7. bruine klapportemonnee met f.

25,-
8. bruine portemonnee met druk-

knoop, inh. f. 5,-
9. schakel halsketting

10. 2 hele staatsloten

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden.

In totaal 170 leerlingen van de Anto-
niusschool, Kranenburg, de Juliana-
school, Wildenborch, de Dorpsschool,
school De Vordering en Het Hoge zul-
len op woensdag 23 maart a.s. weer de
jaarlijkse boomplantdag of boom-
feestdag houden. Het is die dag verza-
melen geblazen op de Horsterkamp,
waarna men optrekt naar een terrein
van huize "De Kiefskamp" van het
Gelders Landschap.
Aldaar is een plantterrein van onge-
veer een hectare, waarin de jeugd klei-
ne eikjes gaat planten.
Men denkt dat tegen half twaalf het
gehele terrein is volgeplant. Mede-
werking wordt verleend door leden
van de werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den", jachtopzieners en mensen van
het Gelders Landschap.

Ouderavond
Peuterspeelzaal

Ot en Sien
Donderdag 10 maart hield de Peuter-
speelzaal "Ot en Sien" weer haar jaar-
lijkse ouderavond. Dit in een gezellige
speelzaal waar allemaal "produkten"
van de peuters stonden of hingen.
De avond begon om 8 uur en de voor-
zitter (Dhr. Wichers) heette de ca. 60
ouders van harte welkom.

' Eerst werd het jaarverslag voorgele-
zen door Mevr. Bos en daarna werd
het financieel verslag toegelicht door
Dhr. Winkel. Door de kascommissie
werd alles in orde bevonden. Hierna
volgde de Bestuursverkiezingen. Af-
tredend waren Mevr. Bos en Dhr.
Dieters die zich, ieder op hun eigen
wijze, enige jaren voor de speelzaal in-
gezet hebben. Onder applaus ontvin-
gen zij, als dank voor hun inzet, van de
voorzitter een voorjaarsboeket.
Benoemd werden Mevr. Winkeler en
Dhr. Peters. Hun werd een prettige
tijd in het bestuur toegewenst.
Mevr. Winkel maakte en vertoonde
een leuke film over de peuters terwijl
zij bezig waren. Het buitenspelen, vri-
je spelen en spelletjes doen kwamen
duidelijk naar voren. Voor de ouders
was het leuk hun peuters met allerlei
dingen bezig te zien. Na een klein half
uurtje pauze gaf de voorzitter Dr. Va-
neker het woord, die een lezing zou
houden over "Kleine ongevallen in en
om huis". Je realiseert je pas hoeveel
er eigenlijk kan gebeuren als je het op
een rijtje voor je ziet.
Het belangrijkste onderdeel was wel
de vergiftigingen.
Natuurlijk hebben we alles goed weg-
gezet voor onze peuters maar dan nog
„zit een ongelukje in een klein hoe-
kje".

De twee dingen die men altijd moet
doen zijn: a. Bel onmiddelijk de huis-
arts en b. stop de spullen in herken-
bare flessen of potten zodat we weten
wat dekinderen ingenomen hebben.

Na nog een aantal andere soorten on-
gevallen te hebben behandeld werd
men nog in de gelegenheid gesteld om
zelf vragen te stellen die dan door dr.
Vaneker beantwoord werden.
Om ca. 10 uur bedankte de voorzitter
de ouders en dr. Vaneker voor hun
aanwezigheid en werd de avond be-
sloten.
Secretaresse: Mevr. A. Rigterink-Ver-
hoef, Brinkerhof 27, tel. 2933.

Eierwedstrijd
van de Snoekbaars
De visvereniging "De Snoekbaars" or-
ganiseerde ter afsluiting van het vis-
seizoen een "eierwedstrijd". Met vijf-
tien man werd er in de veengoot ge-
vist, waarbij men 29 vissen uit het wa-
ter ving met een totale lengte van 4 m
en 89 centimeter. Op de eerste plaats
eindigde A. Golstein, tweede werd H.
Golstein en derde werd J.W. Golstein.

s.v. Ratti gaat feesten
In zaal Schoenaker houdt de s.v. Ratti
vrijdag 25 maart haar jaarlijkse feesta-
vond.
De organisatie is in handen van de ak-
tieve jeugdkommissie. Op deze avond
zal bekend worden gemaakt wie er
clubman, clubvrouw en club-jeugdlid
is geworden.
Ook wordt het club-team aangewe-
zen.
Vanzelfsprekend is er dansen na, op
de tonen van "De Woodpeckers".

Toneelavond
T.T.V. Vorden
De Touwtrekvereniging Vorden orga-
niseert zaterdag 26 maart een toneela-
vond voor haar leden met huisgeno-
ten en haar oud-papier-leveranciers.
Vorig jaar kwam middels veler mede-
werking ruim 234 ton oud papier in de
containerbakken van de touwtrekve-
reniging. De vereniging heeft zich ver-
zekerd van de medewerking van de
Wildenborchse toneelvereniging, die
voor het voetlicht zal brengen het dol-
komische stuk "Beloofd is Beloofd".
In de omgeving is dit stuk reeds met
groot succes opgevoerd.

Goed bezochte
ledenvergadering
Oranjevereniging
Doordat de penningmeester de heer
Bloemendaal de vergadering kort kon
bijwonen, gaf de voorzitter hem eerst
het woord. Het financiële beeld van
de vereniging mag verre van rooskleu-
rig genoemd worden. Men komt met
een flink nadelig saldo van het afgelo-
pen jaar.
Het bestuur wil dan ook een leden-
werfaktie houden. Dit jaar wordt het
plan Boonk huis aan huis bezocht. De
kontributie zal nood gedwongen ver-
hoogd moeten worden van f. 7,50 naar
f. 10,- per jaar. Ook zullen de kon-
sumpties voor de medewerkers, mu-
ziek, commissies enz. teruggebracht
worden tot één konsumptie. Tijdens
de festiviteiten zal een mogelijk aan-
gepakt worden om rond te gaan om
geld in te zamelen. Wil men in Vorden
oranjefeest blijven vieren, dan zal er
toch geld moeten komen, van het
schijntje subsidie kan men geen feest
houden. Er zullen meer leden moeten
komen. In de kascommissie werden
benoemd de heren Bekman en Bek-
ker. De^Êpretaris de heer te Velthuis
had in^jBe lijnen het feestprogram-
ma gesieTicild, op enkele punten na
waren de leden er kontent mee. In de
feestkrant zal het volledig programma
worder^|pdrukt. In grote lijnen ziet
het er j^Bolgt uit:
Vrijdag 1̂9 april toneeluitvoering in
het Dorpscentrum doorTAO Wilden-
borch, opgevoerd zal worden het stuk
"Boerenbedrog". Zaterdag 30 april
jeugdprogramma voor de kinderen
van de klassen 2, 3 en 4 van de lagere
scholen. De andere jeugd gaat weer
fietsen. Er is weer een prachtige orien-
teringsrit uitgezet. Voor de kleuters en
de eerste klassen van de lagere school
komt het figurentheater "De Trekwa-
gen".

Het gebruikelijke vogelschieten is ook
dit jaar weer aan de Horsterkamp en
het ringsteken per dogkar aan de Sta-
tionsweg. Ook de draaimolen, zweef-
molen enz. op het Marktplein zal ook
de feestvreugde verhogen.

Nieuw in het ochtendprogramaa is het
optreden van de P.H.D.C. politie hon-
den dressuurclub, deze nieuwe vere-
niging in Vorden zal een staaltje dres-
suur presenteren.
Waar dit zal gebeuren is nog niet zeker
te zeggen, vermoedelijk ook in de
buurt van de Horsterkamp waar ook
het schieten plaats vindt, doch met de
grond eigenaren moet nog overlegd
worden.
Het middagprogramma klinkt als een
klok. Op het terrein Burg. Gallee-
straat, Mulderskamp wordt door de
V.A.M.C. De Graafschaprijders een
motorcross spektakel gehouden, te-
vens een zijspan demonstratie.
De nieuw opgerichte fietscrossteam
zal zich teven presenteren.
Op het plan Boonk zal de grote oranje
dorpsloop starten. De finisch is op het
parcours van het motorcross spekta-
kel.
De Dorpsloop wordt georganiseerd
door V.R.T.C. de Achtkastelenrijders.
Er is dus voor elk wat wils.

Geslaagde voorjaarsrit
Het afgelopen weekend organiseerde
de V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
een voorjaarsrit (orienteringsrit), uit-
gezet door de heren W.D. Wesselink
en J. Mennink, die ongeveer vijftig ki-
lometer bedroeg. De uitslagen van de-
ze rit, die meetelt voor het provinciaal
kampioenschap, waren als volgt:
Toerklasse: 1. B.P. Hendriksen uit
Zwolle met 34 strafpunten, 2. B. Ei-
lander uit Zelhem 36 strafpunten, 3.
T.A.D. Enzerink uit Zelhem, 44
strafpnt.

P.C.C. A klasse: 1. W. Fleerkate uit
Laren, 249 strafpnt., 2. G. Kranen-
burg uit Borculo, 263 strafpnt.
P.C.C. B klasse: 1. W.H. Rouwenhorst
uit Zutphen 360 strafpnt., 2. B. de
Weerd uit Voorst, 447 strafpnt.
A-klasse: 1. J. Luiten uit Hengelo G.
81 strafpnt., 2. G. Versteege uit Hen-
gelo G. 104 strafpnt., 3. R. Trip uit
Ommen, 105 strafpnt.
B-klasse: 1. H. Haverkate uit Ensche-
de, 357 strafpnt., 2. L. Grovenstein uit
Hengelo O. 388 strafpnt., 3. H.B.J.
Horsting uit Vorden, 406 strafpnt.
De volgende mensen kregen een aan-
moedigingspijs uitgereikt: Toerklasse
H. Luiten uit Hengelo G. 390 str.pnt.
A-klasse J. Vruggink uit Halle, 359
str.pnt. B-klasse W. Maalderink uit
Keyenborg met 549 strafpunten.

28 maart Jong Gelre Agrarische ge-
spreksgroep Hotel Bloe-
mendal

30 maart HVG Vorden dorp
31 maart Koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.

Jong Gelre
Op de jaarlijkse provinciale binnen
sportdag, die dit jaar in de Hanzehal te
Zutphen werd gehouden, is het da-
mesvoetbal team van Jong Gelre uit
Vorden op de eerste plaats geëindigd.
De dames wonnen in de finale met l -O
van de afdeling Laren. De heren wer-
den in de voorrondes al uitgeschakeld.
Uitslagen dames: 1. Vorden, 2. Laren,
3. Borculo. Heren: 1. Winterswijk, 2.
Lochem, 3. Warnsveld.
Bij het volleyballen nam Vorden met
vier teams deel, maar geen slaagde
erin om door de voorrondes tekomen.
Uitslagen: dames: 1. Neede, 2. Lo-
chem^. Warnsveld. Heren: 1. Henge-
lo, 2. Hedel, 3. Aalten.

Het programma voorde komende we-
ken ziet er als volgt uit:

Op 18 maart is er een tafeltennis com-
petitie waarvan de twee beste heren
en de drie beste dames over gaan naar
de regionale tafeltenniscompetitie,
die op 15 april gehouden wordt. Opga-
ve is nog mogelijk tot l|^fciart bij
Ronnie Stokkink, tel. 2691^
Op 24 maart komt de vormingswerk-
groep van Jong Gelre naar Vorden
toe. Hier wordt aan de hand van een
dia serie en een spel het l^ar thema
"Samenleven in de same ^wig" be-
handeld.
Het thema is onderverdeeld in sub
thema's zoals: demokratie, minderhe-
den en Burgelijke ongehoorzaam-
heid. De avond wordt gehouden in
hotel Bloemendaal.
De agrarische gespreksgroep heeft
een avond belegd op 28 maart waar de
heer Oortgiesen, rundveespecialist bij
het Rijkslandbouw Consulentschap te
Arnhem, zal uitleggen hoe een goede
MRY melkkoe er uit behoort te zien.
De vijfde avondfietsvierdaagse zal van
9 tot en met 12 augustus plaatsvinden.

K.P.O. op avontuur
met Conimex
In zaal Schoenaker gaf Conimex afge-
lopen dinsdagavond aan de vele KPO-
dames vele oosterse geheimen aan-
gaande de keuken prijs. Conimex
kruiden brengen niet alleen oosterse
gerechten op smaak maar geven ook
de hollandse maaltijd juist dat beetje
extra.

Men kan kiezen uit een breed assorti-
ment.
Sambal, Ketoembar, Koenjit, Djahé,
Laos, Daoen Salam, Atjar om maar
enige te noemen.
Uiteraard was er gelegenheid te over
om van de diverse klaar gemaakte ge-
rechten te proeven. Een geslaagde
avond voor de KPO.

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

ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein.

17 maart Bejaardenkring reisje
18 maart Jong Gelre Tafeltennis in

het Dorpscentrum
23 maart Kringledenavond KPO
24 maart Jong Gelre Vormingswerk-

groep Hotel Bloemendal
27 maart VRTC openingstocht

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Straten voetbaltoernooi
nadert de finales

Afgelopen maandagavond werden er
voor het stratenvoetbalkampioen-
schap de volgende wedstrijden ge-
speeld in poule B:
Hoetinkhof- Molenplan 1-3; Wiers-
serbroekweg - Insulindelaan 0-0; B.v.
Hackfortweg - Hoetinkhof 2-1; Insu-
lindelaan - Kranenburg/Eikenlaan 1-
0; Molenplan - B.v. Hackfortweg 2-1;
Kranenburg/Eikenlaan - Wiersser-
broekweg 2-1; Insulindelaan - Molen-
plan 2-4; Wiersserbroekweg - Hoe-
tinkhof 2-2; B.v. Hackfortweg - Insu-
lindelaan 1-2; Hoetinkhof- Kranen-
burg/Eikenlaan 4-2.
In poule B moeten nog twee wedstrij-
den worden gespeeld en wel Wiersser-

broekweg - B.v. Hackfortweg en Kra-
nenburg/Eikenlaan - Molenplan.
Deze wedstrijden worden gespeeld op
de finale avond 21 maart. De wedstrij-
den beginnen allemaal één kwartier
eerder dan staat aangegeven op de pa-
pieren. Er vinden eerst de kruisfinales
plaats, dan de kleine finale die gaat om
de derde en vierde plaats daarna zal de
finale worden verspeeld.
Voorlopige stand in poule B is nu als
volgt:
1. Molenplan 4-8 12-4; 2. Hoetinkhof
5-5 10-9; 3. Insulindelaan 5-5 5-7; 4.
B.v. Hackfortweg 4-3 7-8; 5. Kranen-
burg/Eikenlaan 4-3 7-9; 6. Wiersser-
broekweg 4-2 3-7.

Uit het Ratti-kamp
Zondag Mariënvelde - Ratti 6-1.
Ratti heeft in Mariënveld een grote
nederlaag geleden. Reeds met de rust
keek de Kranenburg ploeg al tegen
een 4-0 achterstand aan, door doel-
punten van Vissers, Weikamp en
Klein Goldewijk. Na de rust werden
eerst twee doelpunten afgekeurd alvo-
rens alweer Vissers tweemaal kon sco-
ren.
De bekende eer tenslotte werd voor
Ratti gered door Dinant Hendriksen.

Dames Ratti l - Epe 1: 2-2.
Direct na de aftrap nam de thuisclub
het init iat ief en bouwde een licht vel-
doverwicht op. In de twintigste mi-
nuut resulteerde dat in een doelpunt
van de schoen van Anita Berendsen.
Direct daarop wist Epe de stand gelijk
te trekken. Voor de rust echter wist
Ratti opnieuw de leiding te nemen.
Uit een vrije trap kwam de bal bij Li-
sette Spithoven en deze gaf de Eper-
doelvrouw het nakijken.
Na de thee was Epe fanatieker en
streed tenminste voor de gelijkmaker.
Het middenveld van Ratti kwam on-
der druk te staan. Bij een van de aan-
vallen van Epe werd de doelvrouwe
van Ratti verrast door een lob. Na de-
ze 2-2 stand kregen beide partijen nog
kansen, maar doelpunten bleven ver-
der uit. Gezien het verloop van de
wedstrijd gaf de eindstand beide parti-
jen voldoening.

Ratti (za.) 3 - Almen 5: 6-2.
Gezien de stand op de ranglijst beloof-
de dit een zware opgave te worden
voor de thuisclub. Maar het bleek an-
ders uit te komen. Nadat Jan van
Bommel een opgelegde kans had ge-
mist, schoot even later een Almenaar
in eigen doel. Nog voorde rust konden
Jan van Bommel en Jos Batenburg
(2x) de score uitbouwen naar 4-0. Na
de rust deed Ratti het wat kalmer aan.
Almen kwam zelfs tot een doelpunt.

Henk Sloetjes echter tilde de score
nog tot 6-1, waarna Almen nog een-
maal wist te scoren. Alzo een 6-2 over-
winning voor Ratti. A.s. zaterdag gaat
het elftal op bezoek bij Groen Wit in
Apeldoorn.

Ratti (zo.) 4 - Lochem 6: 1-1.
Reeds in de derde minuut keek de
thuisclub tegen een achterstand aan
door een doelpunt in eigen doel. Her-
man Rutgers kon voor rust de stand
gelijk trekken, maar voor open doel
faalde hij. Vermoedelijk had hij zijn
gedachten nog bij de feestavond van
Kranenburgs Belang. Na de rust wist
dezelfde speler zich te herstellen en
maakte hij de stand gelijk. Ratti had
toen eigenlijk moeten doordrukken
tegen het met tien man spelend* Lo-
chem. Het bleef 1-1.

s.v.Ratti l - Zelos 3 1-1
Aangezien Ratti l de laatste weken
vrij eenvoudige overwinningen heeft
behaald voor de competitie, werd het
weer eens tijd een vrij pittige tegen-
stander uit de eerste klas te benaderen
om zo het vrije weekend goed te be-
steden.

Ratti werd in het begin in de verdruk-
king gebracht, maar schiep daarna vrij
veel kansen via afstandschoten van
Henk Bulten en Jan Nijenhuis, waar-
bij de wind een nuttige bijdrage lever-
de.

Ook de Zelhemnaren hadden voor de
rust enkele doelrijpe kansen, maar
Ratti-doelman Wim Wassink toonde
zich superieur.
Na de rust kreeg Ratti het spel beter in
handen en een kwartier voor tijd re-
sulteerde dit in een doelpunt van Bou-
dewijn Smeitink, die de bal op maat
kreeg aangespeeld door rechtervleu-
gelspits Bert Maalderink: 1-0.

Ratti ging daarna te rustig spelen en
op aandringen van de Zelos-voorhoe-
de leidde dit 10 minute voor tijd tot
een fatale terugspeelbal die werd on-
derschept en vervolgens koel in een
doelpunt werd omgezet: 1 -1 .
Al met al was het een goede oefenpar-
tij voor aankomende zaterdag, wan-
neer Ratti l in Apeldoorn tegen het
gevreesde WWNA l aan moet treden.

Programma s.v. Ratti.
Zaterdag 19 maart:
afd. Jeugd: s.v. Ratti Al - Silvolde A2;
s.v. Ratti Cl - Longa 30 C4.
afd. zaterdag: WWNA l - s.v. Ratti 1;
s.v. Ratti 2-DZSV3; Groen Wit 9-s.v.
Ratti 3.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Keyenb.
Boys l; s.v. Ratti 3 - Erica 76 9; Socii 5 -
s.v. Ratti 4.
afd. dames: s.v. Ratti l - H en K; s.v.
Ratti 2 - Witkampers.

Haakse Boys - Ratti 2
(afd. Dames)
Na een lange winterstop moesten de
dames van Ratti 2 naar de grote kans-
hebber voor het kampioensschap.
Het zonnetje gaf Ratti goede moed,
maar toch stonden ze in de rust met 2-
0 achter. Het eerste doelpunt was een
weggever, de tweede een hele mooi
goal.

10 minuten in de tweede helft scoorde
de dames van Baak hun derde goal.
En als snel daarna werd het 4-0.
De scheidsrechter fluitte af. Groot
protest, want hij floot een kwartier
voor het einde al af. Na herstel van zijn
horloge begonnen de dames aan de
"derde" helft. De wissel van Ratti
raakte geblesseerd en Ratti moest met
10 vrouwen verder spelen. Doch er
vielen geen doelpunten meer het
bleef 4-0. Verdiend verloren dus een
goede leer voor de volgende week.

Waterpolo
dames kansloos
In Eefde werd de competitie wedstrijd
tussen Vorden '64 en de Nymph uit
Gorssel gespeeld. De snellere dames
van de Nymph wisten het doel goed te
bereiken wat er in resulteerde dat Vor-
den '64 de wedstrijd met 8-0 verloor.

Dankzij goed keepwerk van doelvrou-
we Rini Teunissen werd voorkomen
dat de score voor de Nymph nog hoger
werd.



TOT f 2000r VOORDEELTIJDENS
UNIEKE INRÜILAKTIE VAN CITRON.

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

Zelfs de oudste auto nu f2000,-* waard

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

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

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

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

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

NIEUWE VISA V.A. F 12.425,- OF V.A. F 273,- PER MAAND.

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

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

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

Ook voordeel voor wie niets inruilt.

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

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

U wilt niet financieren.

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

In alle gevallen biedt deze aktie u dus
voordeel.

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

NOG T/M 19 MAART MEER GELD VOOR UW AUTO EN MEER AUTO VOOR UW GELD BIJ CITROEN.

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
)RCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735-1753
VENTERKAMP11, RUURLO TEL 057351|04
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Alle prijzen exclusief ML-tectylbehandcling m afleveringskosten

GRANDIOZE VOORJAARSTAPIJTAKTIE
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

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

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

249,-
+ gratis leggen.

p.m.

•v-*7

HELMINK B.V
ZutPhensewe924

Tel. 05752-1514

• EIBERGEN rei. 05454-4190

Woonkamertapijt
d, zuiver scheer\
- voor:

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

+ gratis leggen.

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 175,-voor

149,-
+ gratis leggen.

p.m.

Slaapkamertapijten
Nylon 400 breed
diverse kwaliteiten nu vanaf:

p.m.

-f- gratis leggen

* Gratis reservering en
verzekering voor latere levering

* Alles onder volledige garantie
* Aanbiedingen zijn geldig zolang

de voorraad strekt.

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

119-voor: • • ̂ ^f P-m.

+ gratis leggen (bep. voorr.)

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 98,- voor

p.m.

+ gratis leggen.

Nylon lopers
Oersterk vilttapijt

70 Breed 20,-P m

100 breed 25,- p.m.

Karpetten
zuiver scheerwol
in 150/230
vanaf

398,-

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

DOOR INRUIL VERKREGEN:

2VOLVO'S66GLaut
VOLVO 343 L aut
VOLVO 343 L LPG
VOLVO 343 DL aut
2VOLVO'S343GLS2itr
VOLV0343DLS2itr
VOLVO 244 DL
VOLVO 343 DL aut
VOLVO 343 DL aut
PEUGEOT 505 SR
PEUGEOT 205 GLS
PEUGEOT104GR
RENAULT16TXLPG
RENAULT18GTS
CITROEN GSA xa
DATSUNCHERRY12L
DATSUNCHERRY12GL
OPELKADETÏ13S
SIMCA1308 GT LPG
TOYOTA CARINA 1 6 met LPG
50.000 km met LPG, trekhaak en radio
bouwjaar 1982 Model 1981.

1976
1981
1981
1981
1981
1982
1979
1976
1977
1980
1980
1982
1979
1978
1981
1981
1980
1980
1978

9.800-

VCMLVO
dealer voor Lochem, Borculo en
Ruurlo en omstreken.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449
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