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Kansen op ontgronding in
natuurgebied Het Medler
uiterst klein
Bezwaren van omwonenden en milieu-
aspecten.

De kansen op een ontgronding in het
natuurgebied Het Melder schijnen uit-
erst twijfelachtigd. Zowel de gemeente
Vorden als de provinciale adviseurs heb-
ben tenminste negatief geadviseerd op
de ontgrondingsaanvraag. Op een in het
Provinciehuis te Arnhem gehouden be-
zwarenzitting liet Gelders Gedeputeerde
mr. J. Fokkens doorschemeren, dat de
milieu-aspecten de plannen tot ontgron-
ding wel eens kunnen tegenhouden. De-
ze ontgronding is aangevraagd door de
heer J. Kanters uit Ruurlo. Het betreft
een perceel grond van ruim drie hectare,
dat omsloten wordt door het natuurge-
bied Het Medler. Het is gelegen aan de
Ganzensteeg tegenover "Het Bokslag"
en eigendom van de heer B.H.A. Mul-
link. Kanters wil deze grond gebruiken
voor zijn zandwinningsbedrij f.s
Rentmeester Jansen van het landgoed
Het Melder wees op de te verwachten

veranderingen in de grondwaterstand en
de negatieve gevolgen daarvan voor de
omringende dennebossen. Ook de heer
van Rijn, die tegenover het betreffende
perceel woont op Het Bokslag, maakte
bezwaar tegen de ontzanding. Hij vrees-
de een forse aantasting van het milieu,
alsmede van het woongenot. Als het tot
een vergunning zou komen, zou hij af-
spraken gemaakt willen zien over even-
tuele schadevergoedingen, indien zijn
woning en tuin van de werkzaamheden
zouden lijden.
Ook de landbouwer Zents uit Vorden,
wiens gronden om het af te graven ge-
bied liggen, stelde eventuele schade-
claims in het vooruitzicht. Mr. Fokkens
wees er op, dat men name in het Oost-
gelderse streng de hand zal worden ge-
houden aan de concentratie van ont-
grondingen en dat in dit geval de milieu-
aspecten zeer zwaar zullen wegen. Hij
stelde daarbij dat zowel de gemeente
Vorden als landinrichtingsdienst, land-
bouwkundige dienst en planologische
dienst bezwaar hebben tegen de ont-
gronding in Het Medler. Alleen het Wa-
terschap van de Baakse Beek lief. weten
geen bezwaar tegen de ontgronding te
hebben.

Amsterdams piano Trio
op de koffie in het
Dorpscentrum

Met Rob Mann aan de vleugel, Johan
Berkhemer op de viool en Daniel Esser
Cello bracht het Amsterdams piano
Trio zondag in de gezellig ingerichte
ontmoetingsruimte van het Dorpscen-
trum een muzikaal programma voor een
zeer geïnteresseerd publiek.

Op het pro-
gramma stonden stukken van Haydn -
Allegro, Adagio en Tempo di menuetto
uit het pianotrio in fis kl. terts Hob. XV
nr. 26 en van Joh. Brahms - Pianotrio in
B. gr. terts opus 8, Allegro Con brio,
Scherzo, Adagio en allegro. Met groot
vakmanschap werden de genoemde
stukken vertolkt. Het publiek toonde
zich zeer enthousiast omdat men besef-
te, dat er zelden muziek van dit gehalte
in Vorden te horen is geweest en voor de
toekomst wellicht niet meer voor zal ko-
men. Het was een zeer waardig besluit
van een serie koffieconcerten in het sei-
zoen 1980-1981.

Regionale
brandweer-oefening in Vorden

Maandagavond 23 maart a.s. van 18.15 uur tot 21.00 uur is er een grote regionale brand-
weeroefening met medewerking van 11 brandweerkorpsen uit de Regio Midden IJssel,
de plaatselijke E.H.B.O., Rode Kruis en Rijkspolitie.

Op de kruising Zutphenseweg/Raadhuisstraat/Dorpsstraat/Burg. Galleestraat heeft dan
een botsing plaats gevonden tussen 2 tankauto's geladen met ze^teevaarlijke explosieve
stoffen. Eén van de tankauto's ontploft en veroorzaakt een ewfrme ravage met veel
gewonden. Nadat de plaatselijke brandweer op de plaats van het ongeval is aangekomen,
zal deze via de alarmcentrale om assistentie vragen van de brandweerkorpsen uit de Regio,
en de plaatselijke E.H.B.O waarschuwen voor het verzorgen van de gewonden.

In verband met deze oefening zal het noodzakelijk zijn diverse^rcrkeersmaatregelen te
treffen o.m.

- Het doorgaande verkeer wordt via de Rondweg/Horsterkamp rondgeleid.
- De kom van het dorp wordt voor het plaatselijke verkeer afgezet bij: A&O-Nieuwstad/

Klumper - Dorpsstraat / Kapper Heersink - Zutphenseweg / hoek Insulindelaan -
Burg. Galleestraat.

— Binnen deze afzetting wordt geen autoverkeer meer toegelaten.
Wel is het mogelijk de kom te voet te bereiken tot aan de binnenste afzetting welke is
gelegen tussen: Gems-Dekker / Dolphijn-ten Kate / Amro Bank-Dorpsscentrum /
N.H.Kerk-Wullink / N.H.Kerk- Klein Kranenbarg.
Binnen deze binnenste afzetting wordt niemand meer toegelaten behalve de aanwonenden.

De inwoners van de kom wordt verzocht hun ramen dicht te houden i.v.m. de eventuele
rookontwikkeling.
De openbare verlichting zal in de kom tijdens de oefening niet branden, tevens worden
de winkeliers in de kom verzocht hun etalage 's avonds niet te verlichten, zodat het in
de gehele kom donker is. De verschillende brandweerkorpsen moeten nl. zelf voor hun
verlichting zorgdragen.

De plaatselijke brandweer hoopt dat een ieder de noodzaak van een dergelijke oefening inziet
en de nodige medewerking wil verlenen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-1/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Vergaderingen raadscommissies.
2. Verleende vergunning voor een olie-
bollenaktie.

Vergaderingen raadscommissies:
Commissie voor financiën c.a. op dins-
dag 24 maart 1981 om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
- aanschaf schaft-Xgereedschapswagen,
cirkelmaaier en waterpastoestel t.b. ge-
meentewerken;
- wijziging verordening geldelijke voor-
zieningen raads- en commissieleden;
- subsidie stichting Dorpscentrum 1981.

Commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
op woensdag 25 maart 1981 om 20.00
uur in de boerderij nabij het Kasteel.
Aan de orde komen onder meer:
- besluit d.d. 27 februari 1981 van Ge-
dupeerde Staten van Gelderland inzake
onthouding van goedkeuring aan het
raadsbesluit d.d. 30-9-1980 tot 26e wij-
ziging van de gemeentebegroting 1980
(sloop-krediet Medlerschool).
- wijziging "Verordening op de Win-
kelsluiting 1978, no. 2".

Commissie voor sport c.a. op dinsdag
24 maart 1981 in de boerderij nabij het
Kasteel.
Aan de orde komen onder meer:
- verzoek d.d. 24 januari 1981 van de
Katholieke Plattelandsvrouwenorgani-
satie, Kring Graafschap te Zutphen, om
subsidie ten behoeve van bovenplaatslij-
ke emancipatie-aktiviteiten.
- vaststelling van de omschrijving
"Taak en werkwijze Werkgroep Wei-
zij nsplannen de procedureverordening
"Sociaal Cultureel Werk";
- instelling werkgroep Welzijnsplan-
ning;
- vaststelling globale doelstellingen en
uitgangspunten met betrekking tot het
gemeentelijke Welzijnsbeleid;
- verdaging beslissing op beroepschrift
van de Stichting Jongeren Advies Cen-
trum te Zutphen tegen de toekenning
van subsidie onder voorwaarde;
- voteren van een voorbereidingsbesluit
voor uitbreiden van de binnensportac-
comodatie;
- subsidie Stichting Dorpscentrum voor
1981;
- conceptbegroting 1981/1982 en de
aanvullende begroting 1981/l 982 alsme-
de het nog niet vastgestelde algemeen en
financieel verslag 1979/1980 van de

Stichting Muziekschool Zutphen.

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddelijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voorzit-
ter of de secretaris van de commissie op-
geven als spreker, onder opgave van het
punt waarover men wil spreken. De ge-
legenheid te spreken wordt geboden
voordat de eigenlijke behandeling van
de agenda begint;
2. De voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed ver-
loop van de vergadering nodig is, beper-
king van de spreektijd opleggen. Wij
maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in
zowel het gemeentehuis als in de open-
bare bibliotheek aan de Dorpsstraat.

Verleende vergunning voor een oliebol-
lenaktie.
Burgemeester en wethouders' hebben
aan de v o g e l v e r e n i g i n g "Ons
Genoegen" vergunning verleend om op
zaterdag 21 maart 1981 een oliebolle-
naktie te houden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Bijeenkomst
Plattelandsvrouwen
Op 11 maart werd de avond voor de
Plattelandsvrouwen gehel verzorgd
door het eendaags bestuur. Na de ope-
ning trad mevrouw Heijenk uit Almen
op met schetsjes zowel in het Hollands
als in dialect, waarvan zeer genoten
werd door het aanwezige publiek. Het
eendaags bestuur kan terugzien op een
zeer geslaagde avond.

Grote belangstelling op
voorlichtingsavond over
bijen
De voorlichtingsavond over bijen, die in
hotel Bakker is gehouden, is een groot
succes geworden. Meer dan honderd na-
tuurliefhebbers gaven acte de presence
op deze door de werkgroep Leefbaar-
heid Vorden en de imkersvereniging Tot
Nut en Genoegen georganiseerde
avond.
Voorzitter Wiltink van de imkersvereni-
ging sprak een kort welkomswoord en
gaf daarna de microfoon aan de heer
Maillie die op boeiende wijze vertelde
over De Bij door de eeMKn heen. Na de
pauze vertoonde de T^Ê Terpstra de
zeer interessante film van het ministerie
van Landbouw, De Bij hoort erbij. Het
was een zeer leerzame avond, die met
een dankwoord van de heer Von Meng-
den werd besloten. ^±

Frans Halsema
bood gevarieerd
programma

Onder de titel 'Je moet er geweest zijn'
bracht Frans Halsema afgelopen vrijdag
in het Dorpscentrum een zeer gevarieerd
programma. De show blijft ergens een
controversieel programma. Waar de een
Frans Halsema wrang en geestig vindt,
roept een ander dat hij nog te fatsoen-
lijk blijft en vraagt een derde zich ver-
bijsterd af wat er toch met Frans is ge-
beurd, die vroeger zo'n aardige jongen
was. De overdreven aanstellerij van Wil-
lem Ruis en het politieke gedoe van be-
kende politici kwam goed uit de verf,
maar het gesprek met Mrs. Steinway
was wat lang. Hoe saai het leven van een
huisvrouw kan zijn (ik snap niet, dat ze
het zo lang heeft gepikt) bracht hij uit-
stekend naar voren. In 'die leuke pot-
pourri' werd een markant overzicht ge-
geven van allerlei maatschappelijke ge-
beurtenissen: een historisch document,
waarin hij wel tegen heilige huisjes
schopte.
Het Vordense publiek heeft een moder-
ne cabarettier met een prachtige stem
aan het werk gezien, dat hen nog wel
even zal bij blijven.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: Brakman, W. Come-
back; Coué, J. Ik leef; Eggink, C. Kind;
Perron, L. De ballade van de beul;
French, M. Het bloedend hart; Konsa-
lik, H.G. De smaak van wilde honing;
Oomkens, M. Dat, wat er niet is; Sant,
M. van 't. Een erfgenaam voor Mantin-
gahof; Schuttevaêr - Velthuys, N. Juist
dat gewone geluk; Achterhuis, H. Filo-
sofen van de derde wereld; Koopmann,
M.W.E. Ht nieuwe echtscheidingsrecht;
Sterrengids 1981; Holtgreve, I. Kraam-
verpleegkunde; Christiane, F. Verslag
van en junkie; Mannen lijfboek; Stuit,
M. Zoutarme menu's; Sillevis, J. N.
Jonker en Margreet Mulder. Max Lie-
bermann in Holland; Zwartjes, F.P.J.
Boerenwagens in model.

Jeugd: Cartwright, M. l, 2, 3 telboek;
Darke, M. Het begon met Middernacht;
Rutgers van der Loef f, A. Als je zou
durven; Veylder, De. de Diefstal in de
veilingzaal; Voltaire. De hond en het
paard; Winsemius, D. De vondeling van
het wad; Harris, jr. L.E. Galapagos;
werkplaats van de schepper; Thomson,
R. Het leven op de boerderij; Olden, T.
Oude ambachten 1; Healey, T. Raadsels
en mysteries.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nieuwe start: Gast aan tafel
Tijdens de Gebedsdienst voor gewas en
arbeid (gehouden in de dorpskerk op de
biddag, woensdagavond 11 maart j.l.)
werden spaarkartonnetjes ingeleverd
voor de aktie: "Gast aan tafel", een ak-
tie voor blijvende voedsel-verbetering in
de arme, derde wereld landen zélf.
Diaken Wichers vertelde over begin en
voortgaand doel van deze aktie.
Bij de uitgangen van de kerk werden
door leden van de Jeugdkerk nieuwe
spaarkartonnetjes en een folder vol in-
formatie uitgereikt.

Bij de ingangen/uitgangen van de Her-
vormde dorpskerk liggen er nog wel om-
mee-te-nemen. Ook bij Koster Eggink,
Kerkstraat 15 en op het adres: Ruurlose-
weg 19 zijn spaarkartonnetjes en folders
verkrijgbaar. De aktie loopt nu weer
door tot de Dankdag, de eerste woens-
dag in november.
Het is de bedoeling elke dag 40 a 50 cen-
ten in het busje te doen en zo een Gast
aan tafel te nemen.
Vele gezinnen plaatsen dan ook het
spaarkartonnetje op de gedekte tafel,
bij de maaltijd.
Er zijn ook gemeenteleden die per
giro/per bank een halfjaarlijks of heel-
jaarlijks bedrag hebben overgemaakt of
willen overmaken.
Daarom noemen we graag ook het giro-
nummer: Aktie Gast aan tafel, giro-
nummer 100200, Den Haag.

Een citaat uit de rede van de ontwikke-
lingseconoom Gerrit-Jan van Apel-
doorn gehouden te Zwolle op zaterdag
j.l. tijdens de landelijke werkdag van
het Secretariaat voor Ontwikkelingssa-
menwerking van de Gereformeerde ker-
ken in Nederland:
"Alleen in een echt noodgeval in de der-
de wereld is het sturen van voedselhulp
nog verantwoord.

Meestal heeft het sturen van eten tot ge-
volg dat de plaatselijke landbouwpro-
duktie afneemt en het betreffende land
meer afhankelijk wordt van Noord-
Amerika en Europa, de graanschuren
van de wereld...."

De aktie Gast aan tafel, werkt inder-
daad voor blijvende voedselverbetering
ginds, door o.a. landbouwonderwijs,
proefprojekttn. vee fokkerij en, water-
voorzieningen enz.c

GEBOREN: Jeroen Hubertus Maria
Lubbers;
ONDERTROUWD: J.W. Lomen en
M.G. Kuenen;
GEHUWD: R.J.A. Bos en G.A. Gosse-
link;
OVERLEDEN: A.G Knoef-Groot Jeb-
bink, oud 81 jaar;f

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 maart 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 maart 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 maart 10.00 uur: ds. P.A.
Bohlmeijer, Den Haag.
19.00 uur: ds. A.M. de Hoogh, gevan-
genispredikant te Brummen.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E.F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 21 en zondag 22 maart dr. van
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 21 maart 12.00 uur tot maan-
dag 23 maart 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, 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. Lenselink. 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.
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Vader zegt stevige stappers,
moeder zegt mooie schoenen,

wij zeggen Piedro's.
PIKDftO

Wullink
Vooraan in schoenmode

• Dorpsstraat 4, Vorden

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

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

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

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

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

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

met
Televisie

reparaties
- direct

:L naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuihartikelen

Kom gerust kijken

IJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
<iotltnfltit4l

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

service
station

\vanneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 5n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Vooriaar§§€hoonmaak
-*»i£"4

De lente is weer in 't land
en daarmee ook de J

grote schoonmaak.
Veenendaalweet
wat u nodig heeft

om uw huis weer kraakhelder
gepoetst te krijgen en . . . . tegen

\ super lage prijzen.
A 't LiiLijkt bij ons wel grote

schoonmaak zorg
dat u er bij bent.

Tolet toiletbloc's
pak 2 stuks van 2,49 voor

Johnson pledge
of citropledge en bijenpledge
bijV.S.altüd

Curver
Plastic waskorf
van 8,95 voor_

Wasknijpers pak 50 stuks
met waslijn van 2,98 voor

Skinflor
buiten/binnenmat 70 x 40
van 13,95 voor_

DuSty vaatdoekjes
pak a l O stuks
van 5,90 voor,

Handstoffer
en stofblik van 5,95 voor

Driehoek vloeibare zeep
flakon l liter van 3,45 voor

Dubro
afwas flakon 600 cc van 1,39 voor,

Sunil
koffer 2 kilo van 6,95 voor

houten afwasborstels
nu 2 stuks ~^nm

Jif

X

/ ALL
V*^'. 2 kilo

kofferS fl
van 5,95 Hoppe

l» grote flakon 500 ml
van 2,69 ƒ Witte reus

• jonge jenever ^ |̂ f|£ %
l Hes l liter l /ïïy^ j
V JTT* /

f^Underberg \
J ' deze week

fcJll* 3 flesjes
^« \ voor

*if

•
•

Andy
grote flakon 750 ml
van 3,25

voor

^^

-/ ' Polifix
l vloeibare schoencreme

voor ± 60 behandelingen

*a&

'5535̂ ^

ruidcnier
Kreyenbroek
gevulde botercarree's
pak 6 st van 1,79 voor

Baronie
kersenbonbons
zak 150 gr van 1,98 voor_

Marandi
nougat glacee 200 gr
van 2,29 voor

V.S. droprepen
zak 10 st van 2,50 voor

Mergpijpjes
pak 5 st van 1,29 voor
Volle houdbare
melk
l liter van 1,07 voor_

Blueband margarine
pak 250 gr V.S. prijs _
TimSOn appelstroop
beker 350 gr.
van l,09 voor •__

Kersen
op lichte siroop grote pot
850 gr. van 2,59 voor

Schuimbad dennen
of veldkruiden, can a
2'/2 liter van 3,75 voor <

Page zakdoekjes
pak 10 x l O stuks
van 1,65 voor

er :0

Aqua fresh
tandpasta, tube 50 ml
van 1,69 voor

ïtterii
Coebergh
bessen of kersen
brandewijn, l liter
fles, deze week

geldig van 19-3 t/m 21-3-1981

Zigeunertartaar
een keimagere pittig ge-
kruide vlugklaar tartaar-
variatie! 500 gr.

Botermalse bief-
lappen 500 gr. _

Sucadelappen
500 gr. _ i

Schenkel
500 gr.
Originele rolpens
heerlijk bij rodekool!
100 gr. - _

Aalrauchschinken
100 gr.

Johma Sellerij-
salade 100 gr. _

Gevuld ontbijt-
Spek 'Nölke' 100 gr

Filet Americain
of Hackepeper 150 gr..

Roomschmtzels
5 halen slechts 4 betalen

dinsdag
Rundenever
heel kilo

woensdag
_ehakt (half om half)

heel kilo

Coberco
vanille vla
l liter pak van 1,43 voor_.

Mona Yoki drink
4 smaken
l liter pak van 1,79 voor_

Jolly
duo dessert van 1,59 voor

Samos
4 smaken
62 gr. van 2,05 voor

Tarwe rogge
800 gr.

Krentenbollen
zak 6 stuks ̂ ____

Suikerbrood
800 gr

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/UTPHFN BORCULO HENGELO IGLO l RUSSEN GROENLO GOOR VOROFN

Aanbiedingen geldig van 19-3 t/m 25-3-1 981



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje

Geert Willem
Wij noemen hem

GEERT
Dick Norde
Rikie Norde-Eekman

Vorden, 14 maart 1981
„Wenneker", Ruurloseweg48

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

Geert Freek
Hij is geboren 17 maart 1981.
Wij noemen hem

GEERT

Gerrie, Gerrit en
Egbert Harmsen

Baakseweg 2,7251 RH Vorden

Voor de vele blijken van
medeleven welke wij mochten
ondervinden, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
innig geliefde man, onze zorg-
zame vader en opa

HERMAN BROEKMAN
betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam
H. J. Broekman-Jansen

Vorden, maart 1981

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame
vader en opa

FREDERIK MEIJERMAN
betuigen wij onze hartelijk
dank.

A. Meijerman-Jansen
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1981

Occasions: Batavus Sprint
Tour met racestuur, SVS
Barink, Nieuwstad 26

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel. 05754-
793.

Zolang de voorraad strekt:
SPECIALE AANBIEDING
VLOERPLANKEN

22 x 125 mm
PER STREKKENDE
METER ƒ 2,25

PLINTEN
16x125 mm ƒ1,95
16x63 mm ƒ1,05

p/m
BIJENHOF'S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo
(Gld.) Tel. 05753-2425.

Te koop: z.g.o.h. gashaard.
Scheuterdij k 3, Eefde. Tel.
05750-15715.

Te koop: Jonge hennen. Aan-
en tegen de leg.
L. Groot Bramel, Wiersser-
broekweg 1. Tel. 6639.

Prijsverhoging 1-4 a.s. op
Fongers-fietsen, Barink

Te koop: beste roodbonte
pinken; een paar drachtige
schapen (2e worp). Tevens
een heel of half geslacht var-
ken; een aantal schapevach-
ten. Pootaardappelen (vroege
en late); een 3-gaats kachel
(voor hout en eierkolen);
Gratis af te halen dikke var-
kensmest.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel.05754-
793.

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en
racefietsen
Voor 'n Fongers, BARINK

Te koop: B + Yorks beren en
gelten. B. Lettink, Lieferink-
weg l, Vorden. Tel. 05753-
1526.

Wegens omstandigheden te
koop: DATSUN Violet 160J.
km. stand 7447. Bj. maart
1980. Tel. 05735-1343.
's avonds na 18.00 uur.

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.

JAN DE GREEF
en
ADA GROOT BRAMEL

gaan trouwen D.V. op vrijdag 27 maart
om 10.45 uur in het gemeentehuis „Kas-
teel Vorden" te Vorden.

Kerkelijke inzegening van ons huwelijk
vindt plaats om 14.30 uur in de Her-
vormde kerk te Almen door ds. J. C.
Krajenbrink.

Maart 1981
Binnenweg 18, Almen / Wiersserbroekweg l, Vorden
Ons toekomstig adres is:
Binnenweg 18, 7218 MA Almen

U bent hartelijk welkom op onze recep-
tie die gehouden wordt van 15.45 tot
17.15 uur in Hotel Bakker te Vorden.

In plaats van kaarten)

Zondag 15 maart waren onze ouders

HERMAN BRUIL
en
RIEKIE BRUIL-WALGEMOET

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen te vieren op zater-
dag 21 maart 1981.
Op die dag kunt u hen feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur in zaal „Concordia"
te Hengelo Gld.

HENK
ANNEKE
CAREN

Schoolstraat 3a
Hengelo Gld.

Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan mijn geliefde echtgenote, onze lieve moeder,
grootmoeder en zuster

ALEIDA GERDINA GROOT-JEBBINK
in de ouderdom van 81 jaar

Vorden:

Barchem:

Haaksbergen:

Steenderen:

Brummen:

Vorden:

H. Knoef
A. Knoef
R. Knoef-Bulten
M. G. Koning-Knoef
H. J. Koning
H. J. Knoef
R. Knoef-Flamma
H. Knoef
A. Knoef-Lettink
R. Hulshof-Knoef
G. B. Hulshof
H. E. Knoef
E. Knoef-van Daalen
en kleinkinderen
G. A. Groot-Jebbink

,,'t Weverink", 13 maart 1981
Onsteinseweg 22, 7251 ML Vorden

De begrafenis heeft op 18 maart plaatsgevonden.

De afdelingen Lochem Laren Gld.,
Ruurlo en Vorden van de V.V.D. orga-
niseren op

DINSDAG 31 MAART een

\i openbare
.A/ bijeenkomst
mmJ in Café-Restaurant

„DE LUIFEL"
Dorpsstraat 11 te Ruurlo

Aanvang: 20.00 uur
Spreker: de heer G.C. Wallis de Vries

staatssecretaris van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk

Onderwerp: de aktuele politiek

ledereen is van harte welkom.

Wij repareren en slijpen uw

MOTORMAAIER
VAKKUNDIG EN SNEL.

Breng hem nu of bel ons even

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden - Tel. 1393

Zaterdag 21 maart a.s.

Oliebollen aktie
VOGELVERENIGING

„Ons Genoegen
Oliebollen gebakken door Fa. Hartman

tt

DAMES OPGELET!!

De GTW gaat naarde

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

Vrijdag 3 april
de hele dag

feestelijke
modeshow
en verkoop

in zaal Bakker
van

CONFECTIE EN MODE

Aïiiïïl

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

GRATIS TOEGANG — INCL. CONSUMPTIE

W E E K T I P Ü
Kindersportschoentjes 4

Met klitbandsluiting
in rood en blauw linnen
Maat 20 t/m 30

bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

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.

HlIJS

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.)

Voorjaarsaanbieding
HOLLANDIA

Tricct pyama's
Dames-en QQ QI-
herenmaten Zu, u U

Kindermaten
maat 104t/m 176 1 Q QC
Maat 104 l O, U U

met een kleine stijging per maat

Uw zaak

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Black en Decker
Elektrische Kettingzaag
van 248,-voor

Black en Decker
Haakse Slijper 1700 Watt
Slijpschijf diam. 178 mm
Va n 328,-voor

'n koopje
halen Stalen Branbantia

Huishoudtrap - Streden - nu

Brabantia personen weegschaal *n nr
van 27,50 voor lU,üD

barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

ZONDAG 22 MAART

BLED

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Grote kollektie

REGENMANTELS EN JACKS
Stepmantels vanaf 175,-

Poplinmantels vanaf 98f-

JclCKS diverse kwaliteiten vanaf ƒ «f,

Superaanbiedingen
ter gelegenheid van onze

HEROPENING
Op alle KORTING Op alle

Herenkostuums 50f-
Opalle KORTING

Pantalons (ook stretch) l Uf" Jacks

KORTING

Op alle KORTING

Kolberts 20f-
Opalle KORTING

10,
KORTINGOp alle

Pullovers-truien O, - Overhemden 5, -

Op alle

SPIJKER en CORDUROYBROEKEN 10r- KORTING

89-i Uw,STRETCH CORDUROYBROEKEN Normaal 119

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN T/M WOENSDAG 1 APRIL!

Inge en Gerard Lentferink
Spalstraat 7 - 9, Hengelo (Gld.)





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 19 maart 1981
43e jaargang nr. l

Voorjaar/zomer 1981:
Herenkleding met gein!
De laatste jaren is ook de herenkleding een echte mode geworden. Immers, pra-
tisch overal is het nette pak niet meer verplicht en die vrijheid is alleen maar toe te
juichen. Vooral jongeren zijn uitblinkers geworden in het spelen met kleuren en
daarbij zijn ze niet bang voor felle tinten. Na een overwegend grijs, donkerblauw
en stemmig bruin verleden, slaat de herenmode een vrolijker pad in!
Dit voorjaar brengt de Fortex-Fashion Groep, waarbij 75 betere herenmodezaken
uit het hele land zijn aangesloten, daarom een nieuwe, modieuze kollektie. Naast
de bekende reeks kwaliteitskostuums, -kombinaties en -pantalons, met "Fortex"
op het etiket, is er een veel speelsere kollektie voor modebewuste mannen ge-
kreëerd onder de naam Gino di Roma. Gino di Roma bevat niet de aller ex-
treemste (voor de meeste mannen ondraagbare) kleren, maar wel kleding van uit-
stekende kwaliteit, die getuigt van durf, originaliteit en smaak. Over het nieuwe
herenmodebeeld hieronder meer.

Nieuwe tendenzen.
Het komende seizoen komt het vooral
op kombineren en kleur bekennen aan.
Nieuw is, dat zekre bij de jongere garde
het overhemd het veld moet ruimen
voor de veel vlottere polo, die meestal
vrolijk gekleurd of pittig gestreept is.
Dat polo-shirt wordt heus niet alleen
meer gedragen op een vrijerijds-
pantalon, maar juist ook onder een bla-
zer of kolbert! Er kan dan - maar het
hoeft niet - een smal dasje bij worden
omgeknoopt. Een andere manier van
dragen gaat zo: trek de polo over een
hemd met das aan of draag een sportief
vest in bijpassende kleuren er over.
De blazer neemt deze zomer een centrale
plaats in het modegebeuren in. Naast de
klassieke blazers in weinig opwindende
kleuren zijn er nu ook exemplaren in
vrij opvallende ruitdessins. Ze zijn
meestal licht in gewicht en kreukvrij en
daarom ideaal voor onder meer de auto-
mobilist. De nieuwste jacks en parka-
achtige jasjes zijn lang genoeg om over
een kolbert te kunnen worden gedragen.
Ze komen in de plaats van de regenjas,
die naar het tweede plan is verwezen.
Wel zijn er vlotte, zomers gestepte jas-
sen, maar die zien er dan ook veel aardi-
ger uit dan een klassieke autocoat met
blinde sluiting of een trenchcoat....

Kostuums en kombinaties.
Het alternatief voor een keurig kostuum
met overhemd en stropdas is de vlottere
kombinatie van pantalon, kolbert,
hemd en een polo, spencer of trui. Bon-
neterie op deze manier gekombineerd is
alom geaksepteerd, zelfs door de man-
nen, die van mode geen kaas gegeten
hebben. Op deze manier is het mogelijk
om de niet altijd even levendige kleuren
van een kostuum of kombinatie op te
halen met een fris getint stukje bonnete-
rie. Uni of in blokken of jacquard-
gebreide lamswol wordt ook van de zo-
mer veel gedragen, want we mogen aan-
nemen, dat het aantal tropische dagen
beperkt zal blijven...

Natuurlijk zijn er ook modieuze, karak-
tervolle kostuums. Ze hebben een slank
silhouet en een vrij natuurlijke schou-
derbreedte.

Vrijetijdsmode.
De vrijetijdskleding onderscheidt zich
vooral door het gebruik van uitbundiger
kleuren en andere materialen. Rood,
wit, blauw en geel zijn naast khaki's erg

"in". Veel broeken zijn uitgevoerd in
stretch-kwaliteiten, zoals -katoen, -
gabardine en -rib. Ze worden gekombi-
neerd met polo-shirts, t-shirts, sweats-
hirts, truien, jacks, sportieve, gebreide
blazers (vooral in marine) en parka's.
Natuurlijk is een eerste vereiste, dat dit
soort kleren lekker zitten en dat doen ze
dan ook!

Kleuren en materialen.
Voor modieuze kostuums, blazers en
kolberts worden veel kombinaties geko-
zen uit de volgende kleurenreeks: zachte
groenen, beige, "oxblood" (bordeaux-
achtig), mango, avocado, grijs-blauw,
marine, jungle en bleu.
Overruiten zijn troef in de wat sportieve
modellen. Effen kostuums met een
jeugdige inslag zijn er vooral in beige en
marine.
Naast de klassieke blazers van serge en
matting zijn er kreukvrije van polyester
met wol of van trevira met viscose. Ook
de pantalons zijn in de meeste gevallen
van mengingen gemaakt omdat deze be-
ter plooihoudend zijn dan zuivere
scheerwol. Maar er zijn wel kostuums
van Harris tweed of scheerwol in het as-
sortiment. Lamswollen bonneterie is
vooral geel, grijs, marine of bordeaux
van tint. Polo's zijn van tricot gemaakt.
Frisse unikleuren met een kraag in kon-
trastkleuren of dynamische strepen, zo-
als wit met grijs en turquoise of geel met
grijs en wit, of khaki met "oxblood"
zijn hoogmode.
Sweaters en zomertruien zijn vrij opal-
lend van kleur; rood, wit, blauw, geel en
kombinaties hiervan komen 't meest
voor.
Jacks en jasjes tenslotte zijn gemaakt
van gechintzte katoen of een menging
van katoen met een kunststofvezel. Een
komfortabele badstof voering is geen
uitzondering. De kleuren zijn licht en
helder: parelgrijs, blauw-grijs en
khaki's (zowel beige als groen).
Al met al is er een geweldig aanbod voor
mannen, die best met de mode mee wil-
len doen. Bij Fa. Visser te Vorden (lid
van de Fortex-Fashion Groep) is het
grootste deel van de voorjaars- en zo-
merkollektie in huis, waardoor het alles-
zins de moeite waard is er eens binnen te
stappen. Om - vrijblijvend natuurlijk -
de kennismaking met de nieuwe mode
uit te breiden. Pas in werkelijkheid im-
mers kunt u zien hoe prachtig de kleu-
ren en hoe speels en gevarieerd de kom-
binatiemogelijkheden zijn!

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Kan 'k ow meschien argens met help'n?, vroog Willem Putman an de
enugge klant die e nog in zien winkel hadde naodat hee d'r in un kot tied-
jen heel wat had wegeholpen.
"Ja meneer, ik ben onderwijzeres en ben hier met een project voor de
jeugd bezig, daar verkoop ik platen voor. Misschien wilt u ons werk ook
steunen en tevens in het bezit komen van mooie platen voor weinig geld".
"Platen he'w zelf zat, danderbi'j he'k apat al lawaai genog an de kop in
dizze weald zonder da'k un grammefoonplate kope", was Willem zien
antwoord an 't deerntjen van goed twintig jaor dat an de andere kante van
de teunbanke ston.
De onderwiezeres leet zich eavenwei maor zo neet wegstuurn: "Deze pla-
ten zijn anders prachtig, kijk maar 's wat een prachtnummers er op staan
en allemaal van beroemde zangers".
"Ik motte ze neet he'k ow toch al ezeg".
"Maar misschien hebt U opgroeiende kinderen, deze zullen verrukt zijn
als ze zien wat hier allemaal op verzameld is"
"De j onges bunt nao schole en die bunt onderhand al wel zo mans dat ze
un olde zak as ik in eur ogen bunne, neet meer neudug hebt bi'j 't uut-
zuuken van eur LP's of Singles".
Willem wol neet zo onfetsoenluk wean un eur buuten de deure te zetten al
had e dat wel 't liefste edaon. Argens wekk'n dat deerntjen ok nog wel un
betjen medeli'jen op. Un betjen te mager, un iets te grote jas en dito mut-
se gavv'n ow gauw de indruk dat ze neet alte volle te ett'n kreeg. Zo ene
mos un wekke of wat un goeie spekpannekooke ett'n, dan zol d'r iets
meer model an komm'n, althans dat waarn Willem zien gedachten. Maor
volle tied van prakkezeern leet ze um neet want ze begon opni'j an te drin-
gen um toch maor te koop'n, trouwens at e gin platen wol koop'n, 'n
vri'je gift was ok welkom. Dan steun'n e toch 't goeie wark wat zee dei'j.

"Wa'k vraogen wolle, kollektes e.d. wod hier in 't darp altied in de krante
bekend emaakt maor van dat handeltjen van ow he'k niks eleaz'n, he'j
daor wel vegunning veur?
"Hiervoor heb ik geen vergunning nodig" zei ze maor ze pakk'n eur
boeltjen wel gauw bi'j mekare en was metene vot.

'n Dag later wodd'n Willem uut de krante gewaar waor e met te doen had
ehad. En at alles goed velöp steet dat berichtjen hier ok naöst. Wat Wil-
lem maondagmiddag oaverkomm'n is kan ow ok gebeurn, in ieder geval
we'j now da'j de doppers los mot hemm'n, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Velocitas van start...
Geen veldvoetbal? Dan zaalvoetbal en
Velocitas l vertrok afgelopen zondag,
naar Ruurlo voor een vriendschappelij-
ke ontmoeting tegen Velswijk 2. Brutaal
nam Velocitas de leiding met 0-2, door
prima combinaties met knappe doel-
punten van Corry ten Barge en Richard
Bargeman. Ervaring blijkt echter onon-
tbeerlijk en na een kwartier in de 2de
helft stond het 4-2. Frits van Zuilekom
verkleinde nog wel de achterstand tot 4-
3, maar Velswijk drukte toch echter
goed door tot 7-3. In een slot offensief
wist Richard Bargeman de eindstand op
7-4 te bepalen. Het was een sportieve
wedstrijd waarbij Velocitas duidelijk
liet zien, voor het nieuwe seizoen nog
wel wat in de mars te hebben. Het oe-
fenprogramma ziet voorlopig er als
volgt uit: Zondag 22 maart Ruurlo: Ve-
locitas 2 - Velswijk 2. Zaterdag 4 april
Hanzehal: Zutphen - Velocitas 2.
"Zaalvoetbaltoernooi voor Zaïre" waar
o.a. de Sorbo en de Herberg ook aan
meedoen.
April/Mei: Eagles - Velocitas l en 2;
Duiven - Velocitas l en 2; D.Z.C. - Ve-
locitas l en 2; Amsterdam - Velocitas l.
Lokatie volgt nog.

Afgelopen zondag gingen maar liefst 30
supporters mee met het eerste!

Jongeren advies centrum
Zutphen bereid tot
gesprek met gemeenten
Woensdagavond kwam de commissie
voor behandeling van bezwaar- en be-
roepschriften van de gemeenteraad te
Vorden bijeen voor een hoorzitting van
het Jongeren Advies Centrum (JAC)
Zutphen die bezwaar had aangetekend
tegen het raadsbesluit van de gemeente
Vorden ten aanzien van de subsidiever-
lening aan het JAC.
De raad besloot namelijk om ƒ 35,- per
uit Vorden afkomstige cliënt te verstrek-
ken voor het jaar 1981. Daarbij werd de
aantekening geplaatst dat onderzocht
dient te worden of de werkwijze van het
JAC in strijd is met de wet. Mocht dit
zo zijn dan behield het college het recht
voor om n^^nader op deze kwestie bij
de raad td^Vte komen.
En vooral dit laatste woog bij het JAC
zeer zwaar. Mr. S.W. Knoop uit Zutp-
hen die woensdagavond als raadsman
van het JAC optrad vond de opgelegde
voorwaarden strijd met de doelstellin-
gen van hlBrAC.
Uit de notulen van de raadsvergaderin-
gen en commissievergaderingen had de
heer Knoop gepreefd dat als voor-
naamste werkzaamheid van het JAC
wordt gezien "de hulp aan weggelopen
jongeren. Hij wees erop dat uit het jaar-
verslag van 1979 blijkt dat het aantal
weggelopen minderjarigen zo'n tien
procent bedraagt van het totaal verzoe-
ken om hulpverlening. "Veel belangrij-
ker zijn relatieproblemen en huis-
vestingsploblemen aldus de heer Knoop.

Een van de medewerkers van het JAC
wees er nog op dat bijvoorbeeld de "na-
zorg" van patiënten die bij Groot Graf-
fel zijn ontslagen, te wensen over laat.
"Vaak vallen deze mensen uit de boot
en komen dan bij het JAC". Momen-
teel is er bij het JAC één partime be-
roepskrach die gemiddeld zo'n 35 uren
in de week draait. Men wil deze be-
roepskrachten de komende jaren gaarne
uitbreiden tot drie.
Tot de zeven gemeenten is het verzoek
gericht om één gulden subsidie per in-
woner beschikbaar te stellen. De afge-
vaardigden van het JAC gaven toe dat
de juiste verdeelsleutel tot op dit mo-
ment nog niet is gevonden. De gemeen-
ten zitten ook nog niet op dezelfde golf-
lengte. Hoewel men over het algemeen
wel positief tegenover het JAC staat. Zo
geeft Zutphen momenteel ƒ 1,50 per in-
woner terwijl Warnsveld een bijdrage
van in totaal zes duizend gulden heeft
verstrekt.
Op een vraag van de heer J.F. Geerken
(CDA) of het JAC bereid is om en met
de gemeenten en met een aantal deskun-
digen (bijvoorbeeld funktionarissen die
zich bij de politie met jeugdzaken bezig
houden) om de tafel te gaan zitten werd
door het JAC instemmend beantwoord.
Momenteel is de situatie zo dat de we-
thouder van sociale zaken in Zutphen
zich bereid heeft verklaard het overleg
te openen.

Vrouw Hare
Krishna
aangehouden
Een 24-jarige vrouw is gisteren in Ruur-
lo aangehouden, omdat ze onder valse
voorwendselen boeken en platen ver-
kocht. De opbrengst kwam ten goede
aan de Hara Krishna beweging in Ne-
derland en was niet zoals ze zelf zei voor
de aankoop van spullen voor een plaat-
selijke kleuterschool. Er werden boeken
en platen te koop aangeboden van ƒ
7,50 tot ƒ 30,-. Het is niet de eerste keer
dat de rijkspolitie in Ruurlo mensen
aanhoudt die zogenaamd geld inzame-
len voor liefdadige doelen.

Vorden

van
toen.

De onlangs geplaatste foto van de markt in Vorden met de biggen. Was de biggen-
handelaar Prins uit Holten, die met de huifkar naar de markt ging.

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

C.D.A. vergadering
Te volgen route als U de C.D.A. verga-
dering op 23 maart in de zaal achter de
Geref. Kerk, wilt bijwonen, (dit in ver-
band met de brandweer-oefening die op
die avond wordt gehouden. Zij die van
de Ruurlose kant naar het dorp komen,
kunnen via de Enkweg, de Galleestraat
en Het Jebbink rijden tot bij de Kath.
kerk. Van Hengelo komende rijdt U via
Het Hoge tot bij de Vivo. Rijdend op
Zupthenseweg moet U stoppen bij de
Rabobank. Voetgangers en fietsen kun-
nen de zaal normaal bereiken. Zie ad-
vertentie elders in dit blad.

Vrouwenraad
Behouden goedkeuring van Gedepu-
teerde Staten zal de gemeente Vorden
een subsidie verlenen voor het ontwik-
kelen van emancipatie aktiviteiten. Ge-
bleken is dat voor dergelijke aktiviteiten
toch belangstelling is. De kursussen
draaien goed zo ook de thema-ochtend
over ontwikkelingssamenwerking wor-
den goed bezocht.

Op 9 april is er eeen provinciale-dag in
het Huis der Provincie te Arnhem. Spre-
ker is Prs. G.C. de Haas, docent Jeugd-
kunde aan de Rijksuniversiteit.

Grote Trekker-Trek wedstrijden
in Warnsveld
om kampioenschap
van Nederland
Op zaterdag 16 mei. Nieuw^wectaculaire sport.

Warnsveld en met name de buurtschap Leesten zal op zaterdag 16 mei aanstaande
Trekker-Trek-Dorp zijn. Uitgaande van de carnavalsvereniging De Plaggenstek-
kers en de Touwtrekvereniging Treklust te Warnsveld zullen namelijk grote
Trekker-Trek wedstrijden worden georganiseerd op een terrein hoek
Looierenkweg/Leestenseweg (buurstschap Leesten). Men komt hiermee wel met
een primeur omdat nooit tevoren deze spectaculaire, nieuwe sport hier is geïntro-
duceerd. Een en ander komt in de plaats van de jaarlijkse autocross van genoemde
vereniging.

De wedstrijden tellen mee voor het nati-
onaal Nederlands Kampioenschap van
de NTTO (Nederlandse Trekker Trek
Organisatie). Wat is trekker-trek? Jan
Poorterman, voorzitter van Treklust:
"Het gaat er om om met een trekker een
zgn. sleepwagen over een zo groot mo-
gelijke afstand te verplaatsen. Er wordt
getrokken op speciaal voor dit doel ge-
prepareerde banen. Men trekt in drie ge-
wichtsklassen: tot 3,2 ton, tot 4,2 ton en
tot 5,5 ton. Aan bouw en veiligheid van
de trekker worden bepaalde eisen
gesteld. De sleepwagen is een soort
oplegger die aan de voorkant op een sta-
len slede rust. De ballastbak op de
oplegger kan in totaal met 14.500 kg be-
tonnen ballastblokken worden gevuld.
Het gaat er nu om de ballastbak met be-
hulp van ketting, lier en versnellings-
bakken zo ver mogelijk naar voren te
trekken. Naarmate de afgelegde weg
groter wordt zal ook de benodigde trek-
kracht toenemen. Op een gegeven mo-
ment zal de trekkracht van de trekker
niet meer genoeg zijn om de sleepwagen
nog verder te verplaatsen. Zodra de
trekker dan ook tot stilstand is gekomen
wordt er afgevlagd. De afgelegde weg is
maatstaf voor de geleverde prestatie en
plaats inde eindklassering".

Trekker-Trek is ontstaan in Amerika en

dateert van 1929. Sinds enkele jaren
wordt trekker-trek in Nederland beoe-
fend en tijdens de wereldkampioen-
schappen op de Flevohof in 1977 is deze
sport hier geïntroduceerd. De NTTO or-
ganiseert de regionale en nationale
wedstrijden met als sluitstuk elk jaar de
Nationale Trekker Trek Kampioen-
schappen op de Flevohof.
De wedstrijden worden gehouden op
een uitgezette baan van plm. 100 x 10
meter. De kwaliteit van de baan is van
grote invloed op de prestaties. Zowel
het publiek als de deelnemers zullen
kunnen genieten van indrukwekkende
staaltjes van trekkerbouw en van zeer
spectaculaire krachtsport voor trekkers,
die uniek genoemd mag worden. De po-
pulariteit groeit in ons land zeer snel en
zal uitgroeien tot een bijzonder
schouwspel voor een groot publiek.
Behalve de genoemde vrije klasse, de su-
perstandaard en de open klasse komt er
in Warnsveld een zogenaamde
standaard- of boerenklasse. In deze
laatste klasse kan een ieder deelnemen
met een originele trekker in de gewichts-
klasse tot 3,2 ton, 4,2 ton en 5,5 ton.
Het deelnemersaantal is beperkt tot vijf
per gewichtsklasse, dus maximaal vijf-
tien.
Voor inlichtingen en opgave zie adver-
tentie elders in dit blad.

Johan Krajenbrink
prolongeert
aspirantenkampioenschap

Wieger Wesselink neemt deel aan Ne-
derlandse finale junioren.

Aan de Gelderse sneldamfinale in Nij-
megen namen zeven leden van DCV
Vorden deel. Het optreden van de Oost-
Gelderse kampioen Hoofdklasse, Henk
Grotenhuis ten Harkel was niet erg
overtuigend. Van de 16 deelnemers wist
hij er twee achter zich te laten: hij ein-
digde als veertiende met dertien punten.
Bij de junioren wist Wieger Wesselink
sterke junioren achter zich te laten en te
eindigen als tweede met 22 punten.
Hierdoor mag hij meedoen met de Ne-
derlandse finale die op 13 juni in Soest
wordt gehouden. Doordat hij vorig jaar
Nederlands aspirantenkampioen snel-

dammen was, mag hij kiezen in welke
finale hij dit jaar speelt.
Een kampioenschap was er te vieren
voor Johan Krajenbrink bij de aspiran-
ten. Hij prolongeerde zijn titel door 28
punten te scoren, Henk Hoekman heeft
lange tijd uitzicht gehad op een goede
klassering, mede doordat hij enkele
sterke aspiranten versloeg, maar door-
dat hij in de laatste ronde verloor kwam
hij op een vijfde plaats terecht met 20
punten. Krajenbrink plaatste zich voor
de Nederlandse finale in Soest. Bij de
pupillen was het Jürgen Sluiter die de
aandacht op zich vestigde. Ook hij had
zich bijna geplaatst voor de Nederland-
se finale. Hij verloor echter van de on-
derste (die tot dan toe geen punten ge-
scoord had) en moest met de vierde
plaats genoegen nemen; hij behaalde 15
punten. Michiel van Burk werd negende
met zeven punten. In de eerste klasse

had Simori Wiersma een slechte start -
drie nederlagen in vier wedstrijden -,
maar naarmate de dag verstreek kwa-
men er meer punten. Hij eindigde
tenslotte als zesde met 15 punten.

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 Bejaarden k ring 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. Ra t t i
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. Ratt i

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



H.H. LANDBOUWERS

Heeft U deze winter moeilijkheden
gehad met het uithalen van Uw kuil-
voer?

Als U een

plaatvloer of sleuf silo
maakt is dit voorgoed voorbij.

Verder alle loonwerk zoais
kalk - kencica - koperslakkenbloem.
Verder alle poeder- en korrelmest-
strooien.
Kraanwerkzaamheden waaronder
sloten graven, uitdiepen en opscho-
nen.
Shovelwerk.
Doorzaaien van grasland.
Gediplomeerd spuitbedrijf enz.

BELEEFD AANBEVOLEN:

LOON- EN GRONDVERZET

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo G LD. Tel. 05753-7361

•J*1

*vv

*Z-+^, ^
BIP stretch denim
PANTALONS
de ideale broek in 14 V2 oz gewassen
denim. Door elastisch garen een
fantastische pasvorm.
Kost normaal 109,-

Far west openingsstunt . . .

&

^

Monsieur B-dennis
Corduroy broeken
allemaal bekende broeken
ook in spijkerstof. Alleen tijdens de
deze openingsweek van 49,50 voor

Far West openingsstuntprijs

Kinder denim broeken
een zeer sterke broek van een
bekend merk. 14oz gewassen
denim. Prima pasvorm.
Onze normale prijs is 39,50

Far West openingsstunt
90

wJ3*5> <-Sb ^t^ ^

1 PER KLANT

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

kleurentelevisie

normaal 2045"

DAMES T-SHIRTS

minimaal inruil11'
l EKKES RS 260201

'\J Sroot&Mkl iKurini.ltvii» mgt (6 cm/110' bMldbuli

H betaalt maximaal1695:
DruktMttin voonitn »»n klturindikiM vooi 12 voorif
ingtiliWi iinölri. AFC Groti 7 Win trontlurfipn kir voor
Mtuurgtlrouwi giluMiwiirgivi. Soniini ultvmrlng in nolin

een groot assortiment met korte en baretta -

mouw ook met rolmouwtjes.
Gestreept, bedrukt, borduur enz.

FARWEST OPENINGS-STUNTPRIJS

Bij ons Erres kleurentelevisie reeds vanaf ƒ 995,—

14.95

GRATIS VEEL STICKERS

**"" K-t*

*ZtéP1^1 m^ * v\o°^
* * -*»«*•-

\o9

Kom kijken bij:
radio - televisie

POORTERMAN
Wilhelminalaan 4, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2138

uuij zouden het best eens kunnen uuorden^ ^#==555.
ff v, f > ; Miccrhion hohhon \A/Ü \A/P! Ho-ypIfHp irlp.ppn nvpr hpt komhinprp

• ••r*

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.

s 19*01 uur ron beter •ooakomfert

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

De nieuwe k/eren van
Barbara Fdrberzlin er!

..AfcÉfe:: •

Drie-kleurig
swealshirt
tennistas-
motief
f39,-

Carotte jeans
o.a. in Twill
f43,-

Alles
verkrijgbaar
in de mode-
kleuren
legergroen,
chinablauw,
pastelkleur,
zeegroen.

Gestreept
drie-kleurig
sweatshirt
va f29,-

Tuinbroek
in Army

Twill
va f70,-

Stap bij ons binnen. Dan ziet u ze: de
sportieve kleren van Barbara Farber.
Helemaal ontworpen voor meisjes van
rond de 13 jaar. Prachtig van model.
Perfect afgewerkt. Prettig geprijsd.

voor jonge meisjes
va n deze tijd

De BF-kollektie verkrijgbaar bij:

RUURLO

VEEL opbergruimte voor

WEINIG GELD!

Enkele voorbeelden:

Hangkast 80x60x177cm f 95,-
Legkast 80x40x177cm f 115,-
Legkast 60x60x2oo(!) cm f135,-
Hang/legkast

80x60x177 cm f 125/-

Hang/legkast
100x53x171 grenen of mah. f 165,-

div. modellen keukenkasten,
keukenbuffetten, enz. enz.

Profiteer bij:

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) - Lichtenvoorde - Tel. 05443-1256

VERBOUWINGSOPRUIMING
O
•o

van 16 t/m 28 maart

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

50°l

o
•o

2
O

KORTINGEN TOT

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden
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VORDENNIEUWSTAD 5

Magere melk
LITER
Houdbaar 5!
YOKIDRINK . __
r 149
MAGERE AARDBEIEN

YOGHURT J39

Kroketten
25 stuks
Van 3,95 voor

Bitterballen
50 stuks
Van 3,95 voor 249
KIP
± 950 gram 498

PoplalOOO
WIT EN ASSORTI
4 rollen

WIT
OF TARWE 1C1
MINIMUMPRIJS l tjtf l

GROF
VOLKOREN 170
Gratis gesneden • van 206 i l %tf

KRENTE-
BOLLEN 4 139
5 Room-
tompoucen

*349
CHOCO-
STAM 495

ORYZA
Snelkookrijst
400 gram

TOMATEN 500 gram

GROTE BLOEMKOOL 298
Croma

r

l CITROENEN 5 voor 198
voor bakken en braden

BANANEN 198

Zilverui
% POT KOELEM

SPA ROOD
ITER

JfSL Donderdag -
Vrijdag - Zaterdag

Magere VARKENSROLLADE 500 gram

Diverse soorten MAGERE RUNDERROLLADEsocx

449
549

MAANDAG

HUTSPOT
PANKLAAR 500 gram 98
Kuikenbout
Of bOrSt ÜOOgram

MAGER SOEPVLEES 500 gram 498
GROVE VERSE WORST 500 gram 349
GROVE SNIJWORST 100 gram 99
PAARDEROOKVLEES 100 gram 159

Hotelcake
500 gram

Gekookte ARDENNERWORST 100 gram99
HARINGSALADE 150 gram 175

DINSDAG 24 MAART

ZUURKOOL
500 GRAM 49
Speklappen /IQQ
MAGERE - KILO F W V

ROBIJN
Wasverzachter
1 % liter

WOENSDAG 25 MAART

Kasspinazie 9QQ
VERSE - Klo ^mïM\M

550GEHAKT
H.O.H. - Kilo

COEBERG BESSENJENEVER LITER NU

BOKMA JONGE JENEVER
295

UB
POINTER WHISKY

KLEUTER TUINBROEKEN Ma,en92,)m „s 1495
HEREN ZAKDOEKEN 69
KINDERSOKJES 4 t,m 160



Létop
gaat Welkoop Vorden weer open.
We starten de verkoop met een groot aantal
SPECIALE AANBIEDINGEN.
ledere bezoeker ontvangt op die dag een

leuke attentie

Verden
krijgt meer
ruimte
Welkoop Vorden kent u nu 10 jaar, ons assortiment is in die jaren enorm toegenomen.
Om al deze artikelen voor u te kunnen presenteren hebben we de Welkoop winkel
vergroot en worden de artikelen van tuin, dier, d-h-z en boer opnieuw ingedeeld.
Welkoop staat voor goede kwaliteit, betrouwbare voorlichting en concurrende prijzen,
dit gevoegd bij de persoonlijke bediening spreekt een groeiend aantal klanten aan.
Een bijkomend voordeel is de ruime parkeergelegenheid.
We starten de verkoop in onze vernieuwde Welkoop winkel weer op donderdag 19
maart a.s. 's morgens om 9.00 uur.

iSjjJlS/) /TI r/jnr j£j We starten de verkoop m onze vernieuwde Welkoop wmKei weer op aonaeraag i . ^
/Ci/ACT Cf f f d II fCT maart a.s.'s morgens om 9.00 uur. —- A . ^*

^L BÎ É^B '̂™^̂  9 " jf| Pantanet groen, geplastificeerd, BPfTl
. hoogte 80 cm, rol a 10 meter. Kan niet |Hft-i

" Slangenwagen roesten en is gemakkelijk te plaatsen. !*PiM
j^flj t~- ^^S^^*^^---- Slangenwagen als bouwpakket, een- U?' Normale prijst.05 ^ |§J

•p BACOtUinkas f/ï?T^è^^^S$^ voudig in elkaar te zetten. Met grote stevige m Welkoop ft^9Q —*«,• -v
Model BA 812 (382x247x205 cm). A[ ^A W^ SK^k slangtrommel. Geschikt voor 60 meter alrtipnriic; ̂ »J V\ l

M Complete, snel en eenvoudig te monteren l^fef f| 'WnM ^40 meter V slang. s *& MM \l PPË'" - i
tuinkas. Uitgevoerd met 4 ventilatieramen. /ƒ $ *' lokale prijs 56.75 Jfe "~lÈf~ ~^"*****

mm Ideaal voor het telen en kweken van tuin- ^ |gS || J |i VTOkoop ^MMLAS W^M 'Ĵ ^^ Korf maaier W
RiS en kamerplanten, groenten, kruiden, enz. ^ f ^;t 'P? aktieorijs ^^BIC0A ^^fiT%é/^^^ ATCO benzinemotormaaier met bescherm- "/^V-'*X
BÜ; Normale prijs 1.895.- , ^ £$j ; IS Lh/ \AlL* -[ l.Jiî  kap en grasvangbak. 98 cc viertaktmotor. JÉ^N^

11 Welkoop É .̂AQ- ^SSLi.TJÈW* Ladder ^W îST^009'6'0'3'5'™'

BACO broeibak
Model GF 34 (127 x 86 x 63 cm).
Een "vruchtbare" combinatie van glas ir
aluminium frame. Past in de kleinste^
tuin (zelfs op uw balkon!).
Normale prijs 235.-
Welkoop
aktieprijs H
Gedroogde koemestkorrel
Gedroogde koemestkorrel, 25 en 50 liter zak.
Organische mest die het gemakkelijkst door
tuinamateurs is te verwerken. Vriendelijk
voor het milieu en goed voor gezonde groei.
25 liter. Normale prijs 18.40
Welkoop
aktieprijs
50 liter. Normale prijs 32.50
Welkoop
aktieprijs

Gedroogde koemestpoeder
Gedroogde koemestpoeder, 25 liter zak
Een snel opneembare, organische
meststof met alle noodzakelijke voedings
stoffen voor alles wat groeit en bloeit
Normale prijs 13.80
Welkoop
aktieprijs

Tuinkruiwagen
Tuinkruiwagen in bouwpakket.
Gelakt onderstel en gegalvaniseerde bak.
Inhoud 70 liter, met luchtbandwiel.
Onontbeerlijk bij elke tuinklus.
Normale prijs 85.- «
Welkoop
aktieprijs

Ladder
lige opsteekladder van Wienese,

'ïkende kwaliteit, zeer hoge werkhoogte^
[85meter;2x12sports.
lale prijs 357.-

Têlkoop
aktieprijs

•

Laarzen
Kunststof kuitlaars van Rontani
inde maten 39 t/m 46.
Normale prijs 21 75
Welkoop
aktieprijs

Bloembakken
Stootvaste, harde kunststof bloembakken
met voorziening om overtollig water
af te voeren. Kleur bruin. Breedte 15 cm,
hoogte 12 cm. Ideaal voor vensterbank,
balkon, tuin en terras.
40 cm. Normale prijs 3.30
Welkoop A50
aktieprijs jjf^
60 cm. Normale prijs 4.75
Welkoop
aktieprijs
80 cm. Normale prijs 5.60
Welkoop
aktieprijs
100 cm. Normale prijs 7.65
Welkoop
aktieprijs

,

\
Welkoop handmaaier
Handige, geluidsarme handmaaier.
Snijbreedte 33 cm. Door gelagerde wielen
zeer licht in gebruik, eenvoudige bediening
Normale prijs 149.-
Welkoop
aktieprijs

Korfmaaier
ATCO benzine motormaaier met bescherm-^
kap en grasvangbak. 98 cc viertaktmotor.
Verstelbare maaihooi

Normale prijs 1.075.-
Welkoop
aktieprijs

Cirkelmaaier
Jetstream cirkelmaaier met grasvangbak,
type RB-45 de Luxe. Uitgevoerd
met geruisarme viertakt benzinemotor.
Maaihoogten verstelbaar tot bijna 7 cm,
snijbreedte45cm. /
Normale prijs 889.-
Welkoop
aktieprijs

Graskantsnijder
Skil graskantsnijder voor moeilijk bereik-
bare randjes en plekjes. Automatische
draadtoevoer, uitstekend geïsoleerd.
Normale prijs 149.-
Welkoop
aktieprijs

Welkoop Tuinkrant 1981
Hij is er weer deze fantastische keuzekrant volop fijne tuin-
koopjes en prima tuin-ideeën. U heeft hem al gratis in de bus
gekregen? Zo niet, haal hem dan bij de Welkoop winkel.
De winkel waar u altijd slaagt voor tuin, dier, hobby of doe-
het-zelver.

openingstijden:
Maandag van 8.30 - 12.30 - 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag van 8.30 - 12.30 - 13.30 - 18.00 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 — (woensdagmiddag gesloten)
Donderdag van 8.30 - 12.30 - 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 12.30 - 13.30 - 20.00 uur (koopavond)
Zaterdag van 8.30 - 12.30 - (zaterdagmiddag gesloten)

Spitvork
4-tands spitvork, uit één stuk gesmeed.
Uitgevoerd met solide 85 cm essen T-steel
Normale prijs 29.80
Welkoop
aktieprijs

Sierhek
Dekoratief sierhek. Vervaardigd uit
naaldhout, behandeld met bruin impreg-
neermiddel. Afmetingen: hoogte 60 cm,
lengte 2,50 meter.
Normale prijs 28.55

Welkoop
aktieprijs

Stationsweg
Prijzen geldig van 5-3 t/m 28-3-1981
Met' gemerkte prijzen geldig t/m 18-4-1981

Vorden
tel. -1581
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Voetballers(sters) maakten erehaag

Vorige week vrijdag trouwden Ronald Bos en Gerda Gosselink. Omdat Ronald speelt in het tweede elftal van s.v. Ratti en
tevens de pupillen van Ratti traint en Gerda meespeelde bij het dameselftal was dat voor vele Ratti-leden aanleiding om een
erehaag te vormen. Dit werd door het bruidsspaar als een leuke verrassing ervaren.

Dash-dames niet constant
Het eerste damesteam van Dash was za-
terdag in de Vordense Sporthal tegen
Setash in de aanvang goed gemotiveerd.
Het was een belangrijke ontmoeting
omdat een 3-0 overwinning voor Dash
betekende, dat het degradatiespook
voor hen was verbannen. In de eerste set
onderschatte Setash uit Huissen Dash.
Het liep gesmeerd en het werd snel 15-7.
In de tweede set kwam Setash terug hoe-
wel de ploeg op geen enkel geimponeerd
heeft. Dash bleef niet doortastend ge-
noeg en het werd 12-15. In de 3e set op-
nieuw een gemotiveerd Dash, dat deze

set met 15-6 pakte. Zowel in de 4e als 5e
set kwam Das regelmatig op ruime voor-
sprong, maar de zenuwen speelden wel-
licht te veel op, zodat Setash zonder
groots spel te laten zien tot slot het heft
in handen kon nemen en beide sets pak-
ken met 11-15 en 12-15. Dash met tech-
nisch meer kwaliteiten verloor mentaal
van Setash met 2-3. Op grond van de
uitslagen van de overige teams in deze
afdeling is de kans op degratie voor
Dash vrijwel uitgesloten.
De stand is als volgt: Torpedo 19-54;
Explosie 19-44; V.C.V. 19-42; Saturnus
19-39; Trivos 19-32; Setash 19-28; Roh-
da 19-25; Dash 19-23; Dynamo 19-20;

Reehorst 19-16; Veenendaal 19-13; Isala
19-3.

Reserve-dames gelijkspel
tegen S.V.S.-3
De reserve-dames van Dash hebben af-
gelopen donderdag in Deventer tegen
S.V.S.-3 de winst helemaal in handen
gehad. Er werd met inzet en inzicht be-
gonnen, zodat de eerste twee sets met
11-15 en 11-15 werden gewonnen, daar-
na werdfl^te rommelig en ongeconcen-
treerd Hpeeld, zodat S.V.S. zich goed
kon herstellen en de 3e en 4e set elke
keer met 15-12 voor haar rekening nam.

Hoe leerlingen van de lagere
school 't Hoge het "Open huis"
bij drukkerij Weevers beleefden
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Slottoernooi lichtgewichters
in Beusichem
Bekveld en Vorden-teams winnaar

In de manege te Beusichem werd zondag
het vierde en tevens laatste toernooi ge-
houden van de indoorcompetitie van de
lichtgewichtklassers uit de Nederlandse
Touwtrekkers Bond. De organisatie was
bij de TTV Erichem en de NTB-
commissie in goede handen.
Jan Knoef opende 's morgens het toer-
nooi. In de A-klasse (tot 450 kg.) domi-
neerde het achttal van Bekveld dat on-
derleiding van coach Roelf Ruesink alle
wedstrijden won. De eindstand werd
hier: A-klasse: 1. Bekveld 10 p; 2.
Oosterwijk 8 p; 3. Bisons 6 p; 4. Eiber-
gen 4 p; 5. Bathmen 2 p; 6. Edam O p.
Vorden l bleek in de B-klasse (tot 400
kg) over de beste ploeg te beschikken en
liet alle tegenstanders in het zand bijten.
De eindstand werd: B-Klasse: 1. Vorden
l, 7 p; 2. Bekveld 6 p; 3. Erichem 4 p; 4.
Vorden 2, 3 p; 5. Bathmen 2, O p.
Overgangsklasse: In de overgangsklasse
(onbeperkt gewicht) ging het vooral tus-
sen Bekveld en Vorden. Het Hengelose
team wist na veel spanning de Vordena-
ren (geleid door Hendrik Jan Dijkman)
de baas de blijven. Vorden l en 2 die
beide gelijk eindigden moesten nog een
beslissing trekken die door het eerste
werd gewonnen.
Eindstand: 1. Bekveld 6 p; 2. Vorden l,
5 p (na beslissing), 3. Vorden 2, 5 p (na
besl.); 4. Oosterwijk 4 p; 5. Erichem O
P-
De Fairplaycup, beschikbaar gesteld
voor de ploeg, die qua sportiviteit, ge-
drag, kleding, mentaliteit enzovoort de
meeste punten behaalde, kwam in bezit

van Vorden l uit de overgangsklasse.
Zij behaalden 57 punten, net een punt
meer dan het team van Oosterwijk (56)
dat eervol tweede werd.

De heer Knoeg reikte om half een de
prijzen en bekers uit.

Heren l geeft volle winst
aan Hansa 2, maar komt op
gelijkspel tegen Voorwaarts
De afgelopen week moesten de Vorden-
se heren twee keer in het veld'komen.
Afgelopen zaterdag kwam Hansa 2 op
bezoek. Dash moest jeugdspelers inzet-
ten i.v.m. blessure. Het spel van Dash
viel niet tegen, maar toch moesten de
eerste twee sets aan Hansa worden gela-
ten met 8-15 en 5-15. De 3e set liet een
sterk gemotiveerd Dash zien, dat een
grote voorsprong opbouwde tot zelfs 9-
1. Hansa liet zich evenwel niet gemakke-
lijk pakken en zag kans als gevolg van
persoonlijke fouten aan Dash-zijde de
achterstand weg te werken. Het eindspel
bood beide partijen kansen om het ge-
wenste resultaat te behalen. Dash ver-
loor deze set tot slot met 15-17. De afge-
lopen maandag was Voorwaarts op be-
zoek in Vorden. Deze ploeg had tot dus-
ver nog minder punten verzameld dan
Dash, zodat winst voor Dash theore-
tisch mogelijk moest zijn. Voorwaarts
zag evenwel ook de noodzaak punten te
moeten verzamelen. Vooral door tak-
tisch spel van de hoofdaanvaller van
Voorwaarts kwam Dash in de eerste set
op verlies met 10-15. In de tweede set

kon Dash Voorwaarts weerstaan, dat
inzinkingen vertoonde. Er werd goed
geblokt en aangevallen. Deze set was
voor Dash met 15-11. Voorwaarts ont-
kleede in de 3e set haar volle kracht en
had opnieuw succes met prikballetjes.

Dash beet in het zand met 4-15. In de 4e
set bleef Dash goed in beweging en ge-
concentreed. Zonder al te veel moeite
kon Dash deze set succesvol besluiten
met een 15-8 stand. Zodoende waren de
punten verdeeld. Het ziet er naar uit,
dat Dash-heren zich in de promotieklas
wel kunnen handhaven, hetgeen al een
aardig succes mag worden genoemd.

Overige uitslagen: j.asp. Colmschate -
Dash c: 3-0; m.asp. Dash a - ABS: 2-1;
Wilp - Dash a: 0-3; Almen - Dash d: 2-1.
j.jun. D.S.C, l - Dash: 3-0. ds. 2e kl.
Dash 4 - Almen l: 3-0; Hercules - Dash
5: 3-0. ds. Ie kl. Dash 3 - Bruvoc 2: 2-1.
Programma: zaterdag 21 maart: Bath-
men; j.jun. ABS - Dash; Warnsveld; ds.
3e kl. Hansa 6 - Dash 6; Eerbeek: Heren
prom.kl. Bruvoc l - Dash 1; Woerden:
ds. 3e div. Trivos - Dash 1; Vorden:
m.asp. Dash c - Boemerang; Dash a -
Hansa 1; j.asp. Dash a - WIK; Dash b -
Hansa 1; m.jun. Dash - Voorwaarts.
Brummen; m.asp. Bruvoc l - Dash b;
j.asp. Bruvoc 2 - Dash c.

Maandag 23 maart: Zutphen: m.asp.
DVO l - Dash b, hr. 2e kl. Bruvoc 3 -
Dash 3; ds. 2e kl. Bruvoc 4 - Dash 4; ds.
3e kl. WIK 2 - Dash 6. Vorden: m. asp.
Dash d - Vios; ds. 2e kl. Dash 5 - Wilh.
5; hr. 2e kl. Dash 2 - DVO 3.
Donderdag 26 maart: Deventer: m.jun.
DSC 2 - Dash; hr. prom.kl. Isala - Dash
1; Twello: m.asp. VenK - Dash c.
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Onderlinge competitie
DCV Vorden
In de onderlinge competitie van Dam-
club Vorden werden de volgende
wedstrijden gespeeld: •
Hoofdklasse: G. Dimmendaal - H.
Wansink 1-1; J. Lamers - G. Brummel-
man 0-2; H. Esselink - G. Hulshof 2-0;
G. ter Beest - W. Sloetjes 0-2; B. Rossel -
J. Lamers 2-0;
Jeugd groep 1: M. van Burk - J. Slütter
0-2; W. Rietman - E. te Velthuis 1-1; R.
Slütter - R. Bulten 2-0; E. Brummelman
- E. Hengeveld 1-1; A. Plijter - G.
Brinkman 2-0; J. Dijk - F. Rouwenhorst
2-0; J. v.d. Kamer - P. Besselink 2-0; M.
Boerkamp - H. v.d. Kamer 1-1; W.
Hulshof -N. de Klerk 2-0.
Groep 2: H. Berenpas - R. Holsbeeke 2-
0; B. Nuesink - Rs. Chotkan 2-0; B.
Voortman - B. van Zuylekom 0-2; B.
Huetink - G. Wenneker 2-0; H. Wilgen-
hof - H. Hissink 1-1; H. Morde - Rr.
Chotkan 1-1; J. Kuin - E. van Est 2-0;
B.v. Zuylekom - R. Holsbeeke 2-0; B.
Nuesink - B. Voortman 0-2; H. Beren-
pas - G. Wenneker 0-2; Rs. Chotkan - E
v. Est 2-0; J. Kuin - Rr. Chotkan 0-2;
H. Hissink - H. Norde 0-2.
Wichmond: T. Slütter - R. Slütter 1-1;
A. Hissink - W. Addink 2-0; B. Hiddink
- M. Dijkman 0-2.

Aspirantenviertal
damclub Vorden
Oost-Gelders kampioen

Het aspirantenviertal van DCV is het af-
gelopen weekeinde Oost-Gelders kampi-
oen geworden. Er werd met 6-2 gewon-
nen van ADC Aalten (winst voor Kra-
jenbrink, Wesselink en Hoekman; ver-
lies voor Eckringa). Dit taeam en het
team van Doetinchem waren duidelijk
sterker dan de anderen: DCV won alles,
terwijl Doetinchem alleen van Vorden
verloor. Zaterdag a.s. gaat een aspiran-
tenviertal naar een invitatietoernooi in
Nijkerk. Dit zestal (plus reserve) bestaat
uit Harry Graaskamp, Johan Krajen-
brink, Wieger Wesselink, Henk Hoek-
man, Nico de Klerk, Jan Dijk en Wim
R i e t m a n (een j u n i o r s p e l e r i s
toegestaan).

VAMC De Graafschaprijders
opent seizoen
Voorjaarsrit zondag 22 maart
De Vordense Auto- en Motorclub De
Graafschaprijders zal op zondag 22
maart het nieuwe seizoen openen met de

zogenaamde Voorjaarsrit. De start en
finish zijn bij café-restaurant Het Wa-
pen van het Medler. Deelgenomen kan
worden door auto's, motoren en borm-
fietsen. Er is een A- en een B-klasse en
een speciale tourklasse volgens een eigen
reglement van de vereniging. Het is te-
vens de eerste rit die meetelt om in aan-
merking te komen voor de jaarplaquette
1981. De A- en B-klasse tellen mee voor
KNMV-competitie van de afdeling Gel-
derland.

De rit is uitgezet door de heren B. Rege-
link en B. Horsting. Op 3 mei wordt de
eerstvolgende rit, de PCC-rit gehouden
met start en finish bij café Schoenaker.

Programma s.v. Ratti
Afd. Jeugd: Reunie Al - s.v. Ratti Al;
Almen BI - s.v. Ratti BI; Sp. Brummen
C2 - s.v. Ratti Cl.
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti l vrij; s.v.
Ratti 2 - DZSV 4; s.v. Ratti 3 - AZSV
13; s.v. Ratti 4 - SKVW 5.
Afd. Zondag: s.v. Ratti l vrij; s.v. Ratti
2 - De Hoven 5; s.v. Ratti 3 vrij; s.v.
Ratti 4 - Socii 6.
Afd. Dames: s.v. Ratti l vrij; Witkam-
pers l - s.v. Ratti 2.'

3-Sterren jonge jenever 14,95

Queen Elizabeth Whisky . . . . 15,95

Jagerschoppen moezel 5,95

Cötes du Lubéron
zachte rode wijn. . . 5,95

SLIJTERIJ — WIJNHANDEL

SMIT

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

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 25 MAART
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

Dir. B. H. J. de Regt
B. J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, Vorden -Telefoon 05752-1485

Tl J D VAN M AAI EN

Kom dan eens kijken HANDMAAIERS

naar onze grote MOTORMAAIERS

sortering ELEKTROMAAIERS

WIJ KOMEN GEHEEL VRIJBLIJVEND DEMONSTREREN

barendsenVerder geven wij
hoge inruilwaarde
voor uw oude machine VORDEN - TELEFOON 05752 - 1261

Pure mode
in blauwen wit leer

Maten 36 t/m 41

Prijs slechts ö9f UU

W U L LI IM Iv Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

SPAAR BIJ DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

NederlandschelililL£J Middenstands
L Spaarbank >

ti
Voor u autorijles naar

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

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

Betongarages 12150,
Betonschuren f 1050,
Houtengarages f 2800,
Houtenschuren f 1400,
Ook in kleine achtertuintjes.
Wel of niet geïsoleerd.

Nieuw en onverslijtbaar schuttingen
combinatie béton-hout ± / 40,- M*

Vraag gratis het uitgebreide gekleurde
grote informatieboek over al onze lever-
ingen, door geheel Nederland.

VAN DONZELS BETON-
EN TIMMERFABRIEKEN

Tel. 040-518127, 04998-95312-73932
Oirschotsew. 23-25-27, 5684NL Best

FOTO-STRIP.
VER-
HAAL
practische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Ook al wonen we - volgens Wim Sonneveld - in "betonnen
dozen" en regeert de televisie als een verlicht despoot... we staan
nog altijd in verbinding met de natuur. Zeker in de weken, dat de
lente door begint te breken. Vroeger werd dat vooral duidelijk
door de "grote schoonmaak", die vele huisgezinnen teisterde. Nu
merk je het aan het verlangen om er eens lekker op uit te trekken,
dat je bij veel mensen kunt signaleren. De één wil met vacantie
naar een zonnig eiland of wil er een lang weekend op uit. Je hebt
ook mensen, die het op een wat rustiger maar niet minder aantrek-
kelijke manier doen: ze pakken de foto-camera en proberen die
wereld vol lentesignalen in boeiende foto's te vangen.

BUNNIES
bvenstebeste
kinderschoenen,
verantwoord tot
in alle details.
Als die voetjes
u lief zijn.

Ja maar, zegt u nu misschien, waar vind ik die
voorjaarsmotieven? Toerend langs de drukke
wegen van ons land zie je niet veel van de lente.
Daarom de eerste raad: pak als het kan de fiets.
Of ga wandelen in de vrije natuur. En zelfs met de
auto kunt u ze vinden als u de stille landweggetjes
kiest. De foto's die hierboven de lente in beeld
brengen, zijn gemaakt niet ver van de grootste
stad van Nederland; wat u er voor nodig hebt is:
een open oog en een schietklare camera.

En een beetje geluk om zo'n jonge zwanenfamilie
te ontdekken en op het goede moment in beeld te
krijgen. Pas in zo'n geval op, dat u het niet met
Moeder Zwaan aan de stok krijgt. Voor de bloe-
semfoto kozen we voor zo'n enkel bloemetje, dat
mooier is dan een paar duizend tegelijk, die op de
foto vaak wat massaal overkomen. De jonge
meisjes en de oude boerderij... ook zij vormen
een stukje van de lente, dat de moeite waard is om
er in deze weken met de camera aandacht aan te
geven.



Piek-Fijn Juniorsparen.
Daar kan geen spaarvarken omheen.

Jonge spaarders verdienen een extra beloning, vindt de
Bondsspaarbank Djarom heeft de Bondsspaarbank de speciale Piek-Fijn
Juniorrekening voorkinderen tot 11 jaar.

Het is de spaarvorm die jonge spaarders beloont met een fikse
rente van 7V % plus nog eens 5% extra premie per jaar!* Echt, daar kan zelfs
t vetste spaarvarken niet omheen.

Kom dus naar de Bondsspaarbank, de spaarspecialist van huis uit.
En profiteer van Piek-Fijn Junior.

Piek-fijn Junior
beloont jonge spaarders met 7 V2%rente + 5%premijL

"Over een gespaard bedrag van netto max. f 720,- per jaar. ^^

BONDSSPAARBANK *
Alle zaken voor alle mensen.

VOORJAARS
AANBIEDING

BANKSTEL
GEHEEL MASSIEF EIKEN
Losse kussens met draion velours bekleding
(keuze uit 7 dessins)

3 + 2zits 1795,-

3 + 1 + 1 zits 1985,-

3 + 2 + 1 zits 2390,-

* 3500m2 meubeltoonzaal
* gratis reservering voor latere levering
* vrijdagavond koopavond

HELMINK
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752 - 1514

B.V.

Zaterdag 4 april

BAL
voor gehuwden
en verloofden
aanvang 8 uur.
Muziek: VALLER COMBO

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij zaal

De Boggelaar tt
a
Vordenseweg 32, Warnsveld - Tel. 05752-1426

Gevraagd:

monsternemer
VOOR VIERAKKER VORDEN

Ver. voor Veehouderijbelangen
Hengelo • Vorden rei. 05753-2328
Na kantooruren: 05752 - 2848

Vanwege de grote

brandweeroefening
is ,,'t Pantoffeltje"

a.s. maandagavond
GEOPEND

bode<

Modecentrum

Ruurlo

op woensdag 8 APRIL a.s. — aanvang 8 UUR

m.m. v. Organisatie-buro PUBLI-MODE

PRESENTATIE: B AR B AR A DE G RAAF

Aan de show werken mee:

BEROEPSMANNEQUINS

LEERLINGEN VAN DE MANNEQUINSCHOOL

EN EEN PRESS MAN!!

KAARTEN vanaf heden a 6,50 incl. koffie/consumptie
aan onze zaak.

PRESENTEERT:
EEN

GROTE
voorjaars-

SHOW
in zaal DE LUIFEL te Ruurlo

Weeren Wind scherm.
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 © Munter Itougtos' produkt

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

Warnsveld, Rijksstraatweg 108
beter woonkomfort Tel 05750 17332

WAARDEBONSchoonmaak- en
schoorsteenveeg

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

vorden -tel. 1770-1519

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

SLECHT GAZON?
De oorzaak kan vervilting
zijn.

Huur daarom even een
VERTIK UTEER-
MACHINE.

Vrijblijvend inlichtingen bij
H. Klein Hesselink Er Zn. c.v.
Ruurlo. Tel. 05736-278
's avonds 498.

Meisje 20 jaar zoekt werk
voor hele dagen in de huis-
houding of winkel.
Brieven onder nr. 49-1 Buro
Contact.

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

Husqvarna
boomzaagmachines

uit voorraad,
inruil mogelijk
Reparatie van elk merk
snelle service

Fa. KUYPERS
Dorpsstraat, Vorden
Tel. 1393

Foto Aktie
l kleurenfoto voor ƒ2,-
Normale prijs ƒ10,-
van donderdag 19 t/m zaterdag
21 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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV MARKT
ZUTPHEN-BORCULO-HENGELO ( G L D . | - R U S S E N - G R O E N L O - G O O R - V O R D E N ' • ^^|r% t %

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

D*
rslinders.

Verhuur en demonstratie—

Nieuw en gebruikt voorradig

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.



Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

C.D.A. Afd. Vorden

ALGEMENE
VERGADERING
van de plaatselijke C.D.A.-afdeling

op maandag 23 maart
in ,/t ACHTERHUUS" dit is de zaal
achter de Geref. kerk.
Aanvang 8 uur.

Spreker: Weledelgestr. heer J. Berkhout
burgemeester van Putten,
tevens voorzitter van de C.D.A.-
fraktie in de Provinciale Staten.

Onderwerp: De vragen van deze tijd
en een antwoordt van het C.D.A.

Het beloofd een interressante avond te worden.
Vrije toegang.

Een ieder is hartelijk welkom. Het bestuur

P. S. In verband met een brandweeroefening is het
centrum van het dorp niet met een auto te be-
reiken en zult u het laatste eind te voet moeten
afleggen.

VonBesouw
en de keer zijde
van katoenen

tapijt.
Om verwarring met andere fabrikaten uit te

sluiten, draagt Van Besouw katoenen tapijt voortaan
het Van Besouw-merk op de rug. Neem dus even
de keerzijde in ogenschouw als u er lang plezier van
wilt hebben.

Van Besouw is de uitvinder van katoenen tapijt.
Heeft, als enige, tien jaar ervaring in produktie en
kwaliteitstests. En weet dan ook met welke bijzondere
aandacht juist dit tapijt gemaakt moet worden.

Van Besouw Itapijt, gordijn- en meubelstoffen)
wordt aangeboden via een kring van geselecteerde
woninginrichters. De collectie kunt u bij ons zien.
U bent van harte welkom.

Storckvan Besouw 13 interior

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
MAANDAG 23 MAART

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

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Zaterdag 28 maart

Met een geweldig stuk muziek van het

HANSKA DUO
Reservering mogelijk Entree gratis

vorden - te l 1770-1519

MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine enz.

,«0,ds 30-50% GOEDKOPER
d.m.v. toonzaalmodellen, noodverkopen, b-keus,
fabrieksopruimingen enz.

Enorme keuze en gratis thuisbezorgd

Kom eens neuzen bij

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) — Lichtenvoorde

TREKKER TREK
wedstrijden

ZATERDAG M El
Inlichtingen en opgave voor deel-

name in stand.- of boerenklasse.

(gewicht 3,2; 4,2 en 5,5 ton )

tot 31 maart bij i

- L. PALSENBERG,
Lochemseweg 9, Warnsveld, tel. 05750-20584 of

- W. KORNEGOOR,
Hoekendaalseweg 4, Warnsveld. tel. 05752-1525.

Dames-pullover
in acryl met lurex

Kleuren: beige en bleu

Nu 69.-
Uw zaak

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Te koop: regelmatig diverse
gesloten of open

Mercedes Benz
bestelwagens

met B.E.-rijbewijs of tot 6 ton
laadvermogen.
Een halfjaar volledige
garantie.

GROENEVELDzutphen
Dealer Mercedes Benz.
Tel. 05750-20344.

Eksklusitf ontwerp
van Fmns Molenaar.
Een perfekt afgewerkt

2-rij's model met
ruitvoering en andere

opvallende details.

ƒ235,-

KNIPTIP
Houd uw kamera
altijd schietklaar bij
de hand. Er ge-
beurt vaak iets, dat
een foto s—^
waard is.

BOEKHOUDBUREA U

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

Brieven onder nummer 41-
1 van dit blad, waarna ge-
heel vrijblijvend contact zal
worden opgenomen.

Bewust gekozen voor
de blazer

Met deze blazer valt eindeloos te kombineren.
Altijd anders, altijd sportief.

Voor de man die van geklede sportiviteit houdt.

KNIPTIP

'n Filmpje inleggen?
Daar is niets aan!
Vraag 't maar aan uw
fotohandelaar.

FASHION

F4

Die zit er al
warmpjes bij

Kinderspaarplaru
Spaarplan wl (groot)ouders
voor (klein)kinderen:
geeft maar liefst 8% rente»

«* *

Rabobank Q
Bank voor baby's ook.

0016

In samenwerking met Desso presenteren wij:

scbeenvollen berber
Zuiver scheerwol
Dit tapijt voldoet aan de
normen van het
Internationaal Wol
Secretariaat Dit betekent dat
DESSO de kleurechtheid en
de slijtvastheid van dit
prachtig tapijt 5 jaar
garandeert.

Keus uit diverse
berbertinten.
Dit unieke 400 cm brede
tapijt is voorzien van een
legklare foamrug voor ideaal
loopkomfort en het past in
werkelijk ieder modem of
klassiek interieur.

Uw voordeelprijs
per meter

B. LAMMERS
MEUBELEN -TAPIJTEN

BURG. GALLEESTRAAT26, VORDEN - TELEFOON 1421
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