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Opening schoenenafdeling de Tuunte

J l. donderdag opende Supercentrum de Tuunte aan de Raadhuisstraat te Vorden haar geheel gemoderni-
seerde schoenenafdeling. Op deze dag werd ook gestart met een nieuwe afdeliflkreigaren. De Tuunte

^
verkoopt o.a. schoenen van het merk Pinocchio, dit schoenenmerk dat goedgek
van Huisvrouwen, staat onder voortdurende controle van TNO Waalwyk.

is door de Ned. Ver.

Ze zijn voor deze regio exclusief bij de
Tuunte verkrijgbaar. Tevens heeft
men voorhet meten van alle kinder-
voeten de beschikking over de nieuwe
Pinocchiometer - overigens kan men
in de schoenenafdeling een ruime
keuze maken uit, alle soorten schoe-
nen, o.a. boots, discoschoenen, sport-

schoenen, dames- en herenschoenen,
werkschoenen.

Op de afdeling breigaren treft men een
ruime sortering in de nieuwste mode-
kleuren. Ook hier weer vele soorte b.v.
Mimosa breigarens.

Ter gelegenheid van de opening wor-
den in nicj^e afdelingen diverse ak-
ties gevotj^p"

Supercentrum de Tuunte te Vorden
blijft trouwens ook voor confectie en
textielgoed een winkel waar het pret-
tig kopen is.

Rabobank gaat tijdelijk verhuizen
Over enkele weken start de uitbreiding en interne verbouwing van het kantoor van de Rabobank "Vor-
den" aan de Zutphenseweg. Om de bouwwerkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen gaat de bank
tijdelijk verhuizen. Maar vooral ook om de bankzaken met cliënten zo ongestoord mogelijk te kunnen la-
ten verlopen. De verbouwing geeft nu eenmaal veel lawaai, stof en puin. De bank is erin geslaagd de leeg-
staande winkel met één woonhuis aan de Schoolstraat 8 te huren. Met ingang van l april a.s. (echt geen
grap) kunt u daar voor al uw bankzaken terecht.
l let bestaande bankgebouw is in 1976
tot stand gekomen. Ondanks automa-
tisering is het personeelsbestand se-
dertdien nogal gegroeid. Er zijn thans
27 personeelsleden in dienst, waarvan
er 24 op het kantoor te Vorden.
Daarvan werkt 1/5 deel pert-time.
Vooral op de kasafdeling is ruimtege-
brek ontstaan. Verder uitbreiding van
automatiseringsapparatuur vraagt
nog meer ruimte. Van de daardoor
ontstane noodzaak tot uitbreiding

maakt de bank tevens gebruik om een
al langer bestaande wens tot verho-
ging van de privacy te realiseren.
De afstanden tussen de balies wordt
groter en verhoogd met opstanden,
terwijl er een aantal adviesplaatsen bij
komen.
Daarnaast wordt het aantal spreekka-
mers van drie op vijf gebracht. Het is
duidelijk, dat de verbouwing tot een
nog betere service aan het publiek
moet leiden.

Tot een betere service moet ook bij-
dragen een aan te brengen splitsing
tussen bedrijven en particulieren.

Beide groepen hebben nu eenmaal
specifieke behoeften. Wachttijden,
welke nu tijdens grote drukte wel eens
optreden, worden vooral ook door de
invoering van een aparte snelkas ver-
kort.
De reizenafdeling krijgt meer ruimte.
In 10 jaar tijds is het aantal personen
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!S Lremeenienieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeen tehu i s : maandag- t/m vrijdagmorgen

SOfS J.F. Cieerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur we thouder H. A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeen tehu i s ) .

1. Raadsvergadering d.d. 25 maart 1986
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen.
— krediet ten behoeve van de uitvoe-
ring van energiebesparende maatre-
gelen in het gemeentehuis;
— wijziging legesverordening 1984;
- vaststelling bestemmingsplannen

Wilhelminalaan 1985 en Zutphense-
weg 1985;
- wijziging verordening behandeling
bezwaar- en beroepschriften gemeen-
teraad Vorden;
- realisering invalidenparkeerplaats

Hoetinkhof.

2. Militaire oefeningen
Op 20 en 21 maart aanstaande zullen
er onder meer in deze gemeente mili-
taire oefeningen gehouden worden.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen. Er zal geen gebruik worden
gemaakt van losse munitie.

3. Verkiezing leden van de gemeente-
raad
A. De voorzitter van het centraal
stembureau voor de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad van Vor-
den maakt ingevolge artikel N 23 cler
kieswet bekend, dat het proces-ver-

baal van de zitting van dit centraal
stembureau waarin de uitslag der ver-
kiezing van de leden van de gemeen-
teraad, ingevolge de stemming, ge-
houden op 19 maart 1986 is vastge-
steld, ter secretarie dezer gemeente
voor een ieder ter inzage is gelegd.

B. De voorzitter van het hoofdstem-
bureau voor de verkiezing van de le-
den van de gemeenteraad maakt be-
kend, dat het proces-verbaal van de
zitting van dit hoofdstembureau,
waarin de uitkomst van de op 19 maart
1986 gehouden stemming is vastge-
steld, ter secretarie dezer gemeente
voor eenieder ter inzage is gelegd.

dat via de Rabobank op reis gaat ge-
groeid van 81 tot ruim 900.
De persoonlijke service en de opge-
bouwde ervaring en vakkennis staan
garant voor een goed verzorgde va-
kantie.
Na de gereedkoming tegen het eind
van het jaar zal voor cliënten en be-
langstellenden op meerdere avonden
een "Open Huis" georganiseerd wor-
den. Een ieder kan dan een kijkje ne-
men in het uitgebreide en gemoderni-
seerde pand.

Vier avonden
wandelen
rondom Vorden
De voorbereidingen voor de Vorden-
se Avond-Wandel-vierdaagse zijn al
weer in volle gang. Evenals in voor-
gaande jaren is de organisatie van de-
ze sportieve gebeurtenis in handen
van de gymnastiekvereniging SPAR-
TA.

De te lopen afstanden zijn 5 of l O kilo-
meter per avond naar keuze; waarbij
voor de 5 kilometer-afstanden vooral
gedacht is aan de jonge en aan de heel
oude deelnemers.
Zoals gebruikelijk zijn de te lopen rou-
tes in de verschillende richtingen
rondom Vorden gezocht. De heer van
Zeeburg heeft daarvoor weer wat
moois bedacht, waarbij vooral de
schoonheid van het landschap de
doorslag heeft gegeven. Een beetje
stuivend zand of hier en daar wat
modder (afhankelijk van de weersom-
standigheden) hoort per^^tie bij
het wandelgenot!

De gekozen data liggen wat vroeger
dan vorig jaar, de wandelavoi/den zijn
van maandag 26 tot en met donderdag
29 mei aanstaande. Al c^fe dagen
wordt gestart vanaf de BaJ^mool in
het dorp en daar eindigt de tocht de
eerste drie dagen. De laatste avond
word verzameld bij de School aan het
Hoge, waar dan de intocht door het
dorp begint.

Door middel van in en om het dorp op
te hangen affiches zal iedereen nog
extra op het te houden wandelfeest
worden gewezen, terwijl zoals gebrui-
kelijk ook een speciale krant voor de
avondvierdaagse zal worden uitgege-
ven.

De onontbeerlijke medewerking van
de gemeente Vorden, de plaatselijke
politie, de EHBO, de scholen, de ad-
verteerders en de vele anderen, die
vaak geheel belangeloos aan het wel-
slagen van de avondvierdaagse hun
steentjes bijdragen, is gelukkig weer
verzekerd.

De avondvierdaagse belooft dan ook
weer een even gezellige en sportieve
gebeurtenis te worden als in voor-
gaande jaren. Voor allen, maar spe-
ciaal voor Vordenaren, jong en oud,
geldt dus: zorg datje er ook bij bent.

Uitvoering 'Concordia'
De muziekvereniging 'Concordia1

houdt op zaterdag 22 maart in het
Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoe-
ring. Aan het programma werken alle
onderdelen van de vereiging mee te
weten minirettes, majorettes, drum-
band, leerlingenorkest en het harmo-
niekorps.

Er is gekozen voor een gevarieerd en
luchtig programma, een programma
voor elk wat wils. De toegang is gratis.

Raad van Kerken organiseert
bijzondere dienst op
Tweede Paasdag
Nu reeds zijn de voorbereidingen in
volle gang, voor een bijzondere kerk-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dienst op Tweede Paasdag in de R.K.
kerk aan het Jebbink.
Onder de kerkleden zijn veel mensen,
die graag eens wat terug willen zeggen
in een kerkdienst. Anderen willen wat
meer mogelijkheid tot gesprek en ont-
moeting.
Daartoe is in deze viering ruim gele-
genheid! Ouders met kinderen (er is
oppas), jongeren en anderen die sa-
men met de boodschap van Pasen aan
de slag willen zijn van harte welkom.
Na de dienst begonnen te zijn met
zang en gebed en het paasverhaal
voor kinderen te vertellen, volgt de
Schriftlezing. Hierna is een soort pau-
ze met koffie/limonade.
Voor de kinderen wordt het paasver-
haal met dia's vertoond. Ouderen
kunnen foto's bekijken of in groepjes
met elkaar nadenken over de Schrift-
lezing. Er kunnen ook schriftelijk vra-
gen worden ingediend.
Ds. K.H.W. Klaassens, zal daar in de
prediking op ingaan, waarna de dienst
met gebed en zang wordt afgesloten.
Ook het jongerenkoor Interchrist zal
meewerken. Wij hopen op deze wijze
een boeiende en blijde Tweede Paas-
dag-ontmoeting te nebben.
Mensen van O tot 100 zijn van harte
uitgenodigd.

Geloofsbelijdenis
in de Dorpskerk
De komende zondag is het zover: 17
jonge mensen zijn van plan om hun ja-
woord te geven als hun wordt ge-
vraagd naar hun geloof.
Jozua l zal ons helpen met wat het be-
tekent om te behoren tot Gods volk.
En ook Joh. 15:9-17 zet lijnen uit waar
wij het ook in onze tijd nog van moe-
ten hebben, om ergens uit te kunnen
komen.

We hopen op een goede dienst. In elk
geval is er alle reden om samen blij en
verwonderd te zijn, waar jonge men-
sen - in alle aanvechting en twijfel - die
positeve keuze willen maken om te le-
ven mét de Heer.
Om het te zeggen met woorden uit de
Aanvangspsalm: laat allen die Gods
naam belijden zich eensgezind verblij-
den (Ps. 149).

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.W. Frederiks en A.
Wesselink
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
y.üterdag 19.00 uur Euchar is t ievier ing
Palmpasenviering. Zondag 9.00 uur Eu-
charistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Euchar is t ievier ing.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 u u r ds. 11. Westerink-open-
hare geloofsbelijdenis.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra, openha-
re geloofsbelijdenis.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22 en 23 maart dr. Haas, tel. 1678.

Boodschappen s.v.p. op /.ondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uu r . Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
v a n 9 . 1 5 t o t l O . O O u u r e n 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 22 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur Dierenar tsprakt i jk
Breukink-Noordkamp, tel. 1566. Tevens de
gehele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22 en 23 maart W.K Haccou, Vorden. Tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoed-
geval len 11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJEDEK.il
Maart: mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



De Rabobank Vorden gaat verbouwen en daarom tijdelijk verhuizen
Vanaf dinsdag l april bent u welkom aan de Schoolstraat 8.

Vorden
Telefoon: 05752-1888

Voor verdere informatie verwijzen wij U naar een artikel elders in dit blad.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

heeft alles op z'n
Paasbest

Gevestigd praktijk voor

ACUPUNCTUUR
R.J. JANSEN VAN DEN BERG
FYSIOTHERAPEUT / ACUPUNCTURIST

Vorden / lid NOVAG

A.L. WISMEIJER-REMIJN
FYSIOTHERAPEUTE / ACUPUNCTURISTE

Ellecom / lid NOVAG

Behandeling volgens afspraak, tel. 05752-1507

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Raadhuisstraat 22, tel. 3100 ƒ
/

. 6'

Rabo-Dash toernooi
Inschrijving voor het Straten-

volleybal-toernooi is vanaf heden

mogelijk.

Een aanmeldingsformulier zenden

wij u graag toe.

Sluitingsdatum aanmeldingen

15 april 1986.

Speelavonden: 3, 10, 17 en 24

juni a:j

Namens de Toernoo'commissie
Mevr. W. Kuit
Hoetinkhof 275,
Telefoon 2917.

GRANDIOZE VOORJAARSTAPIJTAKTIE
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

Wij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen bren-
gen wij weer tapijtaanbiedin-
gen met de hoge kwaliteiten
en de lage prijskaartjes waar
u op gewacht heeft! Een ge-
slaagd voordeelfeest voor
degenen die snel reageren.

Woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerwol
van 245,- voor

219,-m p.m.
+ gratis leggen

a

B H mj w ^rmmm^mmm v
.V. EIBERGEN

Woonkamertapijt
400 breed,
50% wol, 50%nylon

~ 169,-
+ gratis leggen

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 175,-- voor

149,-
x- . P-TI-+ gratis leggen

Slaapkamertapijten
nylon, 400 breed
diverse kwaliteiten nu vanaf

69,- en 79,-
+ gratis leggen

• Gratis reservering en verzekering
voor latere levering

* Alles onder volledige garantie
• Aanbiedingen zijn geldig zolang de

voorraad strekt

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

1 Laagte 16
Tel. 05454-4190

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

119 -• • "^ i p-m.

-l- gratis leggen (bep. voorr.)

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 119,- voor

89,-m p.m.
+ gratis leggen

Nylon lopers
oersterk vilttapijt

23,95 pm

Keukentapijt
200 breed _Q
nu vanaf /%J,~" p.m.

Keukenette
tegels

uit voorraad te leveren
voor doe 't ze l vers - _
tapijt vanaf 4ö,—

A.s. zaterdag 22 maart

BAL
VOOR GEHUWDEN
Aanvang 20.00 uur. Muziek: Excellent.

Café-Restaurant

V Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

EET VIS!
OMDAT

'T GEZOND IS
maar dan wel kwaliteit vis,

omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26
november 1985 heeft vastgesteld de "Verordening tot
wijziging van de Brandbeveiligingsverordening".
Bij schrijven d.d. 12 maart 1986 nr. PB85.1241/5-
KAB45 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland
de ontvangst ervan bericht.

Genoemde verordening, die in werking treedt op de dag
volgende op die van afkondiging, ligt vanaf heden gedu-
rende drie maanden ter gemeentesekretarie, afd. Alge
mene Zaken, voor eenieder ter lezing en is tegen beta-
ling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 20 maart 1986,
Burgemeester en wethouders voornoemd.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
A. met ingang van maandag 24 maart 1986, gedurende
één maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage liggen de ontwerp-bestemmingsplannen:
1. Industrieterrein 1986 (uitbreiding ten noorden van
het huidige industrieterrein).
2. Woonwagenerf 1985 (aanleg standplaatsen voor
woonwagens aan de Overweg).
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder tegen deze plannen schriftelijke bezwaren in-
dienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA VORDEN.

B. de navolgende bestemmingsplannen inmiddels on-
herroepelijk zijn geworden:
1. Buitengebied 1984, no. 1 (uitbreiding bouwperceel
Ruurloseweg 96, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 fe-
bruari 1985; goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Gelderland d.d. 28 oktober 1985, no. R085.1830/
5-ROV/G5208).
2. Buitengebied 1984, no. 4 (Lindenseweg 21 en 23;
vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 1985; goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland
d.d. 28 oktober 1985, no. R085.1831/5-ROV/
G5208).

De hier genoemde plannen liggen vanaf heden vooreen
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.

Vorden, 20 maart 1986
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.



Voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvan-
gen door het plotseling overlij-
den van mijn lieve man en mijn
lieve vader

JAN ALBERT NORDE

zeggen wij u hartelijk dank.
Het is ons tot grote steun ge-
weest.

M.E. Norde-Norde
Albert Norde

Vorden, maart 1986.

Voor de vele blijken van mede-
leven die we mochten ontvan-
gen na't overlijden van mijn lie-
ve huisgenoot, onze vader en
opa

JACOBUSJOHANNES
WOLTERING

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

R.B. Lammers-Gol
Fam. Woltering.

Vorden, maart 1 986
Het Hoge 34.

Op deze wijze willen wij ieder-
een hartelijk bedanken voor
de vele persoonlijke en schrif-
telijke felicitaties, bloemen en
cadeaus bij ons 65-jarig huwe-
lijksfeest.

G. STAPPER
A.H.STAPPER-

HARMSEN

7251 BN Vorden
HetJebbink48
Maart 1986.

Spijkerbroeken gebleekte,
bandplooi en strak model, per
stuk f 30,-.
Boddy warmers f 30,-
Tel. 05752-3018.

Te huur gevraagd in of buiten
Vorden:
woning, liefst met grote
schuur of bedrijfsruimte met
woning voor gezin wonende in
Vorden. Evt. opknappen geen
bezwaar.
Graag bellen tel. 05752-3128.

Gevraagd: woonruimte voor
jongeman, 22 jaar, met douche
en kookgelegenheid.
Evt. kosthuis.
Tel. 05752-1381.

Muziekvereniging
CONCORDIA

22 maart

UITVOERING
20.00 uur Dorpscentrum

Vrijdagavond 21 maart

klaverjas-drive
Zaal Schoenaker

20.00 uur

ATTENTIE!
Voor de aanstaande feestda-
gen verse haantjes, kip,
eieren, enz. Vanouds bekend
Poeliersbedrijf
ROSSEL,
Nieuwstad 45, Vorden.
Tel. 1283.

'SS SS SS SS SS S? ss SS S? SS ,

Kom ook gezellig

tennissen
bij V.T.P.

Opgave van nieuwe senior-
leden bij:
Mevr. Bos,
HetVaarwerk16,
telefoon 1936.

TOON G. HARKINK
en

GERRITJEN HARKINK-HIDDINK

hopen, donderdag 27 maart 1986 de dag te
gedenken, dat zij veertig jaar ge/eden in de
echt zijn verbonden.

Ter gelegenheid daarvan, kunt U ons
feliciteren te midden van onze kinderen en
kleinkinderen, met dit voor ons heugelijk feit
in hotel „Meilink" te Barchem.
's middags van half drie tot half vijf en
's avonds van zeven tot half negen.

Barchem, maart J 986
„Reusink", Looweg 5
1244 RT Barchem.

„Mijn tijden zijn in uw hand"
Ps. 31:16

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons be-
tekend heeft, delen wij U mede dat na een liefdevolle
verzorging in het verpleeghuis "Slingerbosch" te Zut-
phen de Heer tot Zich heeft genomen, mijn lieve zuster,
schoonzuster en onze nicht

WILLEMIENA ANTONIA GERDINA
BONTIUS

weduwe van B.H. Pluim

op de leeftijd van 85 jaar.

Uit allernaam
G. Bontius.

Zutphen, 16 maart 1986
Verpleeghuis "Slingerbosch"

Correspondentieadres:
Brinkerhof 1, 7251 WZ Vorden.

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 20
maart a.s. om 14.00 uur in het uitvaartcentrum van de
Monuta, Het Jebbink4a te Vorden, waarna de teraarde-
bestelling zal plaatshebben om 15.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Geen bloemen.

In plaats van kaarten.

Na een liefdevolle verpleging in "De Wehme" is toch
nog plotseling overleden, mijn lieve man en onze zorg-
zame vader, schoonvader en fijne opa en overgrootva-
der

JOHAN WILLEM GOLSTEIN
echtgenoot van T.H. Wicherink

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: T.H. Golstein-Wicherink
Annie
Gerrit en Gien
Riek en Henk
Derk en Marie
Johan en Jo
Anton
Zwenneke en Jan
Berthus en Lenie
Henk
Wim en Annie
Klein- en
achterkleinkinderen.

7251 AH Vorden, 14 maart 1986
"De Wehme", kamer 27, Nieuwstad 32.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedan-
ken, betuig ik, mede namens mijn kinderen, aan dokto-
ren, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en belangstel-
lenden, mijn oprechte erkentelijkheid voor de goede
verzorging tijdens zijn ziekte en voor de vele blijken van
belangstelling na het plotseling overlijden van mijn lieve
man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

HERMANUSNIJLAND

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost.
Moge hij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.

G. Nijland-te Velthuis
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Vorden, maart 1986.

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

JAN HENDRIK WILLEM LUBBERS

betuigen wij U hiermede onze oprechte dank.

A.W. Lubbers-Busschers
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, maart 1986.

Kies de
Keurslager

de lente
Om de lente goed te begin-
nen krijgt iedere klant op
vrijdag 21 maart (begin van
de lente) een bosje fleurige
narcissen aangeboden.

Boerengoulash
varkensvlees met

paprika en ui
Heerlijk bij rijst of

aardappelpuree

P.S. Wilt U s.v.p. uw
bestelling voor de

pasen vroegtijdig op-
geven om teleurstel-
ling te voorkomen.

Voor de boterham
Uit eigen worstkeuken
HAUSMACHER
1 50 gram l ,69
CASELLERRIB
100 gram 2,25
SELLERY SALADE _ __
1 00 gram 0,89

Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
500 gram

6,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram /| QQ

KEURSLAGER

V L\J\J IV1/\IM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Postkantoor Vorden
Wijziging openstelling

In verband met Goede Vrijdag zal
het postkantoor op vrijdag 28
maart a.s. om 18.00 uur gesloten
zijn.

De avpndopenstelling zal
verschoven worden naar
DONDERDAG 27 MAART A.S.

CAFE-BAR

Ie Herberg"^
VORDEN

*^^.
A.s. dinsdag 25 maart maandelijkse

KLAVERJASAVOND

Vrijdagavond 4 april in ons café:

'CLODSHOPPERS BLUES
BAND'

uit Ede. (Donderdagavond 3 april op Radio Oost).

A.s. vrijdag

geen koopavond
Wegens afscheid van ons direktie-
lid de heer H J. Koning zijn onze
Welkoop-winkels in Hengelo Gld.
Ruurlo, Vorden en Zelhem
na 17.30 uur

GESLOTEN
V.L.C, de Graafschap BA.
RUURLO

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze kantoren op:

Vrijdag 28 maart 1986 (Goede Vrijdag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling van 28 maart 1986
verplaatst naar donderdag 27 maart 1986.

Amrobank
Bondsspaarbank

(kantoren Kranenburg en Wichmond)

^T Op 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) zijn onze kantoren
de gehele dag

GESLOTEN
In verband met onze verhuizing zijn alleen de kantoren
Kranenburg en Wichmond op
donderdagavond 27 maart geopend.

Rabobank "VORDEN"

Te huur: zomerhuisje in
Duitsland, ligt tussen Bent-
heim en Gronau. Bosrijke om-
geving. In nabije omgeving be-
vindt zich een manege, restau-
rant, waterplas voor waterre-
creatie en een zwembad.
Inl. Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1464.

wclkeoi»
GEEN

KOOPAVOND

Metselwerk
Timmerwerk

'• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Zomerprogramma '86
Verenigingen etc. die een evenement
hebben in de periode begin mei tot
eind oktober en dit vermeld willen zien
in de

zomeragenda
kunnen dit opgeven tot 1 april a.s.
aan het secretariaat:
Decanijeweg 5, tel. 3199
of WV postbus 99, tel. 3222.
Het /s ook uw belang.

Zomerhuisje aan het Brielse
meer alle comfort.
Tel. 01810-13354.

STRIPPENKAART
NODIG?
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 15, Tel. 3566.

Tot en met vrijdag 21 maart

BOEKEN LENEN
ZOVEEL U WILT

Daarna zijn we dicht tot 1 april
dinsdagavond om 1 8.30 uur.

Openbare Bibliotheek

Te koop: NAK gekeurde
pootaardappels van vroege
en late rassen en
consumptie aardappels.
Uit voorraad leverbaar
H. ROSSEL,
Holtmaatweg 3, Leesten
Warnsveld, 05750-21600

Honderden zien uw etalage
duizenden uw advertentie

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

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

VIOLEN

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 20,21,22 maan

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

MMARKT
AANBIEDING

Golden
;ious
1,95

MAANDAG
24 maart
500 gram

gesneden
, koolraap

0,95

DINSDAG
25 maart
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
26 maart
500 gram

gesneden
rode kool

0,55

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN



Zelf
uitzoeken
en combineren j
Poloshirt
Sweatshirt
Spijkerbroek
strak model

•en alle maten

samen

Jeans '84
RUURLO

Kerkplein 12
(achter de kerk)

Te koop: NAK gekeurde

pootaardappelen
vroege en late rassen, kleine maat.

Elzeboomweg 3 -Ruurlo- tel. 05736-476

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraj icls mei eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bod<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Straks uit het
vrijwillig

ziekenfonds?

^Welkomopons
GRATIS

spreekuur.

Bel even voor
'n afspraak.

Assurantiekantoor
Van Zeeburg

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Tel.:05752-1531

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

Wil 111H K Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden.

VIOLEN
WCllC00|)

met
Televisie

reparaties
«i- direct

• naar

uw vakman
-* van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-1381?.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming

* sanitair

* dakbedekking

* riolering

* waterleidingen

* zinkwerk

* gasinstallaties

* onderhoud gastoestellen

* riool ontstopping

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Te koop: 2 wielig pony-
wagentje op luchtbanden.
Prijs f 600,-.
Tel. 05752-3018.

A.S. BRUIDSPAAR

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Overgewaaid uit Zweden een zeer exclusieve manier

om uw bruidsalbum in een modern fotojasje te steken.

Kom eens vrijblijvend langs of bel eerst of er
nog een plaatsje vrij is. Gewoon doen!

FOTO-STUDIO HANS TEMMINK

HENGELO
Spalstraat 10a - telefoon 05753-2386

Lente!!
Nu met de schoonmaak voor de deur

willen wij het u extra gemakkelijk maken.
Profiteer daarom van onze lekkere

vlug klaar produkten.
Deze week extra voordelig.

Geldig
t/m 26 maart

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

250 gram 6,25

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamburgers, Roomsnitzels
slavinken
5 halen
4 BETALEN

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Bacon
100 gram 1,65

Gekookte
Runderlever
100 gram 0,89

MARKT
AANBIEDING

maandag - dinsdag

Speklappen per k.io 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per kilo9,90

Runder
verse
worst
per-kilo 11r50

SPECIALITEIT

SNfTZELS
5 HALEN

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

LENTE BURGERS 100 9r 1,60

VOOR UW HUISDIER
Kopvlees 1 kilo 5,95 gratis kluif.

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt . -j O1-
per kilo /f«JD

slagerij jan rodenburg
l DORPSTRAAT 3 2 - V O R D E N - T E L E F O O N 1470 i

DE VALEWEIDE

.-00-, 1 Cinneraria
Q )̂ 1 bos Rozen

24 Violen
staan 14dagen

3,95
5,-

11,50

interieuradviseur
WML̂

pverg
•̂ ^^ Voordelig? „„„„,„„

ncKCll maar... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs

Voor complete
woninginrichting

interieuradviseur

naar Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Wt|fC»«lll wt| komen

M/\J
wt) naaien

a
wl|l*ff«n
vlo^bXHüHnt



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 20 maart 1986

47e jaargang n r. 51

WV nieuws
Zomerprogramma

Verenigingen etc. die een evenement hebben in de periode begin mei
tot eind oktober en dit vermeldt willen zien in de zomeragenda kunnen
dit opgeven tot l april a.s.

Postbus 99
Besturen van verenigingen, instellin-
gen en belanghebbenden worden er
op attent gemaakt dat al hun korres-
pondentie met de VVV gezonden kan
worden aan postbus van de WV no.
99. Het telefoonnummer van de VW
is 3222.

Bustochten naar Vorden
De VVV heeft met een B rabantse bus-
onderneming een kontrakt afgesloten
voor een aantal bustochten naar Vor-
den in de maanden mei, juni en ju l i .
Gedurende deze maanden zullen vrij-
wel dagelijks l tot 3 bussen een dag-
tocht naar Vorden maken, waarbij een
achtkastelentocht, een bezoek aan
een horeca etablissement (wat zoveel
mogelijk verdeeld wordt onderling)
en e,en uurtje winkelen op 't program-
ma staan.

Dus middenstanders let op, deze win-
kelende mensen zullen in dat uurtje
wel 't één en ander gaan kopen, haak
hierop dus in.

WV bezorgd
In de regionale pers werd melding ge-
maakt van het feit dat de investeerder
waarmee de WV in overleg was heeft
besloten middels een voorlopige
koopovereenkomst een identiek plan
te realiseren in Braamt, ten Oosten van
Doetinchem.
Alhoewel de investeerder, het Henge-
lose architektenbureau van Geenhui-
zen, officieel het Vordense plan nog
niet laat varen, bestaan binnen het
VVV ernstige twijfels.
Van gemeentezijde werd destijds ver-
nomen dat er nog meerdere belang-
stellenden waren. Daar wordt de hoop
nog op gevestigd. Door snel te hande-
len kan een en ander nog wel gered
worden. Na de verkiezing begint een ie-
der weer met frisse moed. „Wie weet?".

Muziekdag 6 september
Als datum voor de muziekdag Vorden
is in overleg met de verenigingen en
horeca als datum gekozen zaterdag 6
september over hoe de opzet zal zijn
moet nog overleg worden gepleegd.

Trouwen wordt duurder
Waarschijnlijk voor het laatst in de oude samenstelling, hield de com-
missie algemeen bestuur zich dinsdagavond onder meer bezig met het
vaststellen van de bestemmingsplannen Wilhelminalaan 1985 en
Zutphenseweg 1985. Het bestemmingsplan Wilhelminalaan beoogt
de bouw van een bejaardenwoning mogehjk te maken. Een beekje een
raar geval, want de bouwvergunning is inmiddels al legaal verleend.
Burgemeester Vunderink was dan Dinsdagavond gingen zowel de com-
ook best in zijn nopjes met een sug-
gestie van de heer J. Bosch (PvdA) om
in dat soort aangelegenheden het col-
lege wat meer ruimte te geven, zodat
voorkomen wordt dat de raad er ook
nog eens mee gekonfronteerd wordt.
Naar aanleiding van vragen van mevr.
Aartsen-den Harder(CDA) zei burge-
meester Vunderink dat de "bescher-
ming" voor omwonenden in dit soort
gevallen niet aangetast wordt.
Met het voorstel van het college om
voortaan niet-raadsleden te benoe-
men in de commissie bezwaar- en be-
roepschriften ging de commissie ak-
koord.
"Een goede zaak want werken met
twee petten op gaat moeizaam", zo zei
mevr. Aartsen (CDA).
De commissie liet het aan het college
over of er vijf of zeven personen zich
met de bezwaar- en beroepschriften
moeten gaan bezig houden. De hono-
rering van 73 gulden per vergadering
kan de goedkeuring van de commissie
algemeen bestuur wegdragen.

missie Openbare Werken alsmede de
commissie Financiën met het college-
voorstel akkoord om een krediet uit te
trekken ten behoeve van de uitvoe-
ring van energiebesparende maatre-
gelen in het gemeentehuis.

Wethouder J.F. Geerken zei in Open-
bare Werken naar aanleiding van vra-
gen van de heer E. Brandenbarg
(WD) dat de onderhoudskosten t.z.t.
nihil zullen zijn. In Financiën vond de
heer R.J. van Overbeeke (CDA) het
onnodig dat er een bestek wordt ge-
maakt. Een offerte bij een aannemer
aanvragen achtte hij voldoende.

De commissie Financiën had geen
probleem met de voorstellen om de
tarieven voor het voltrekken van hu-
welijken met 25 procent te verhogen.
Wethouder Bogchelman zei in deze
commissie dat het college nader zal
bezien of er een nieuw hoofd voor ge-
meentewerken moet komen.

EHBO afd. Vorden
19 februari jl. hield de EHBO afd. Vor-
den haar jaarlijkse ledenvergadering
met een bevredigende opkomst van
de leden.
Na opening van de waarnemend voor-
zitter werd verslag uitgebracht door
de secretaresse. Het ledental vertoon-
de een lichte daling en de vereniging
telt nu 76 leden.
De reanimatieavonden werden door
37 personen bezocht. Door inzet van
een aantal leden werd aan de braderie
meegewerkt en kan .met de opbrengst
de zonodige materialen weer wat aan-
gevuld worden.
Aan de nieuwe opleidingscursus ne-
men 15 cursisten deel. Eind 1985 werd
bij de Gems een rampoefcning ge-
houden. Tijdens het verslag van de
penningmeester bleek een klein batig
saldo aanwezig te zijn, terwijl door de
kascommissie alles in orde werd be-
vonden en voor het komend jaar een
nieuwe kascommissie benoemd
werd.
Bij de bestuursverkiezing werden
mevr. Lakerveld en de heren Lubbers
en Gotink herkozen terwijl een vacan-
te plaats ingenomen werd door de
heer Eilander.
Ook werd medegedeeld dat tijdens de
rampoefcning is gebleken dat de on-

derlinge communicatie rampterrein/
gewondenopvang zeer gebrekkig was
en daarom is overgegaan op de aan-
schaf van 2 portofoons.

Indien het financieel haalbaar zal zijn
wordt tot verdere uitbreiding overge-
gaan. De heer Kamperman doet ver-
slag van de sportbegeleidingscommis-
sie van het afgelopen jaar en stelt hier-
bij vast dat 23 verenigingen 81 maal
EHBO dienst hebben aangevraagd.
Hierbij waren 51 EHBO'ers betrok-
ken die samen 2016 uur in touw wa-
ren, waarvan 1544 EHBO dienst en
472 verkeersbegeleidingsdienst.
In samenwerking met EHBO afd.
Wichmond werd daar nog eens 65 uur
gedraaid.
Hierbij werd de spontane medewer-
king van artsen - politie en fysiothera-
peuten met grote dank aanvaard.
Na de rondvraag werd de vergadering
om 21.15 uur door de waarnemend
voorzitter mevr. Bethume gesloten.

Vordense koeien
in de prijzen
Tijdens de paasveetentoonstelling,
georganiseerd door de Marktvereni-
ging Doetinchem waren twee Vorde-

naren met in totaal zeven koeien van
de partij. De heer H.W. Gal won twee
ere-prijzen en één derde prijs. De heer
Th. Zents won twee ere-prijzen en
twee eerste prijzen.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording
van de redaktie)

Boeren
Nu veel boeren in een zorgelijke stem-
ming zijn en soms onnodig geplaagd
worden, vond ik in een boekje: „Een tijd
beschouwing van 1863-1864" van Wil-
lemSchilt, uitgave J.P. van den Tolsr. te
Nieuw Bijerland.
Toch ziet men dat het thans in Neder-
land gebeurt.
Hoe dat de landman klaagt hoe dat hij
weent en treurt.
Men wordt in dezen tijd gedwongen door
een wet,
die hier in Nederland zeer streng is inge-
zet.
De dwaze wetenschap brengt wetten aan
den dag,
waarin de magt van God geheel niet gel-
den mag.
De landman wordt gekroelt tot droef-
heid van gemoed,
daar hij geen recht meer heeft op eigen
land en goed.
Een boete is gesteld tot straffe van de
boeren,
die zonder een bewijs hun mest naar 't
land vervoeren.

Er is maar weinig nieuws onder de zon
na 120 jaar.

H. Robbertse n,
Deldensebroekweg 12

DoeJ^cliem,
750 jaar stad
In het kader van de festiviteiten rond
„Doetinchem 750 jaar stad" organi-
seert deijKV Doetinchem een reünie
voor OoR)oetinchemmers om ook
onze oud stadsgenoten de gelegen-
heid te geven aan de feestelijkheden
deel te nemen en hernieuwd kennis te
nemen van de ontwikkelingen in de
gemeente Doetinchem, maar bovenal
oude bekenden te ontmoeten.

De reünie Oud Doetinchemmers zal
zaterdag 24 mei a.s. plaatsvinden.
Kosten voor dit uitvoerige program-
ma, met o.a. ontvangst in het gemeen-
tehuis, rondleiding door het nieuwe
stadsmuseum, rondritten door de
gemeente etc. zijn f27,50 per persoon.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat in plaats van 31 maart op maan:
dagavond 24 maart een bezoek bren-
gen aan het biologisch dynamisch be-
drijf "De Vijfsprong" in het buurt-
schap Galgengoor te Vorden. Hier
kan men zien en horen hoe op een
"andere manier" de landbouw wordt
bedreven.

Zaterdag 22 maart doet Jong Gelre
met twee heren en twee damesteams
mee aan de provinciale binnensport-
dag te Zutphen.

Jaarlijkse feestavond
Ratti in teken van
Showbizz
Zaterdag 22 maart a.s. is in zaal Schoe-
naker weer de jaarlijkse feestavond
van de s.v. Ratti. Deze avond wordt
weer georganiseerd door de activitei-
tencommissie.

Die avond zal staan in het teken van de
showbizz. Wat de activiteitencommis-
sie hier mede voorheeft, is nog een
raadsel.

Op deze avond zal ook bekend wor-
den gemaakt wie de "sportvrouw",
"sportman", "sportjeugdlid" en het
"sportteam" van s.v. Ratti wordt.
Naast een grote verloting heeft de
commissie nog wat andere verrassin-
gen in petto, aldus de uitnodiging.

Rabo-Dash toernooi
Voor de vierde keer in successie wordt
dit jaar het stratenvolleybaltoernooi
georganiseerd. Er wordt op 4 dinsdag-
avonden in juni gespeeld.
Het vorige jaar werd door maar liefst
49 teams ingeschreven.
Ook dit jaar wordt verwacht dat een
groot aantal teams zal inschrijven. Het
accent van dit toernooi blijft echter
liggen op het recreatieve element in
de volleybalsport.
Gezelligheid gaat dan ook boven pres-
tatiedwang. Deelname is mogelijk
door inschrijving tot 15 april a.s. Voor
het verkrijgen van inschrijfformulie-
ren verwijzen we naar de advertentie
elders in dit blad.
De organisatie van dit toernooi is in
handen van een aantal leden van de
volleybalver. Dash terwijl de Rabo-
bank d.m.v. sponsoraktiviteiten steun
verleent aan dit evenement.

Jeugdkampioenschap
van Vorden
De biljartvereniging KOT, die haar
domicilie heeft in café Uenk organi-
seert dit jaar jeugdbiljartwedstrijden,
met als inzet het kampioenschap van
Vorden. De deelname staat open voor
elke jeugdige tot en met 17 jaar.
De wedstrijden worden gespeeld in
café Uenk en vangen aan op l april.
Op zaterdag 5 april worden de finales
verspeeld. Voor de kampioen van Vor-
den s^aat een fraaie beker klaar.

ZAALVOETBAL
Dames Velocitas
De dames van Velocitas speelden de
laatste competitie wedstrijd uit tegen
Aambeeld met 1-1 gelijk. Het Vorden-
se team nam in de tiende^^inuut een
1-0 voorsprong door een^Bflpunt van
A. Pierik. In de tweede hemwas Aam-
beeld aanvallend gevaarlijker. Dit re-
sulteerde vijf minu ten voor tijd in de
gelijkmaker 1-1. Velocitas is door deze
uitslag op de vijfde plaat^eëindigd.

Pandawa - Velocitas 5-3
De heren van Velocitas hebben de uit-
wedstrijd tegen Pandawa II wat onge-
lukkig met 5-3 verloren. Het was een
spannende wedstrijd waarbij de Vor-
denaren diverse scoringsmogelijkhe-
den onbenut lieten. Pandawa verzorg-
de het onderdeel schieten beter. De
tegentreffers van Velocitas werden
gescoord door C. ten Barge, F. Bos en
A. Dijkstra.

Uitslagen
B.V. Kranenburg
Het vierde en vijfde team van de bil-
jartvereniging Kranenburg hield de
overwinningen thuis. Het vierde ver-
sloeg VOP 4 met 34-26, terwijl het vijf-
de team Ons Genoegen 5 er met 35-39
onder hield.
De andere teams leden allen verlies,
zij het dat de puntenschade beperkt
bleef.
De uitslagen: Kranenburg l -Gouden
Dreef l 33-35; Excelsior 4 - Kranen-
burg 2 35-32; Gouden druif 2 - Kra-
nenburg 3 40-32.

Vorden-Kon. U.D. 2-2
Voor de thuiswedstrijd van Vorden te-
gen Koninklijke U.D. uit Deventer be-
stond een redelijke belangstelling. De
geelzwarten hebben de overwinning
laten schieten door een deze middag
onzeker keepende Wim Harms.
De thuisclub startte met een fel offen-
sief dat al vrij snel kansen opleverde
voor Chris Oosterink en Reindjan
Westerveld. De Deventer goalie Rob-
bie Kropp verijdelde deze kansen.
In de 20e minuut ging bij een UD aan-
val de buitenspelval bij Vorden te laat
open waardoor de Deventernaar v.d.
Meulen de te ver uit zijn doel komen-
de Wim Harms kon verschalken 0-1.
Vijf minuten later werd het 1-l.Harry
Klein Brinke ging een één-tweetje aan
met Hans Lenselink, kreeg de bal op
tijd leiug en scooiue beheerst.
Vorden had in de t iende minuut van
de tweede helft pech toen Reindjan

Westerveld de bal tegen de lat knalde.
De thuiscluub behield hierna het be-
tere van het spel. De 2-1 voorsprong
die Mark v.d. Linden na een vrije trap
van Bennie Wentink l iet aantekenen
was dan ook dik verdiend. De bezoe-
kers kwamen op een gelukkige wijze
aan het uiteindeli jke 2-2 gelijkspel
toen doelman Wim Harms de bal los-
liet en Leissenaar gemakkeli jk kon
profiteren.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repet i t ie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kcs in het Pantoffelt je.

ledere donderdagmiddag repet i t ie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ie rakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repeti t ie drumband; don-
derdagavond repetitie mu/iekver; woens-
dagavond repet i t ie majorette en minire t te .

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in /aal cTOlcle Smidse.

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

20 mrt. Bejaardenkring paasmiddag
22 mrt. dansavond café l . i j k c l k a m p
22 mrt . Jong Gelre provinciale binnen-

sportdag in de l l a n / e l i a l Zutphen
24 mrt. Jong Gelre A.J.K. gespreksavond

Dorpscentrum.
27 mrt. ledenvergadering buurtschap

Leesten/Warken in De Boggelaar
29 mrt. Snoekbaars jaarlijkse

"eierwedstrijd".
Vertrek Marktplein .

HAMOVE organiseert
20e Int Wegraces te Hengelo Gld.

Tweede Paasdag 31 maart 1986 wordt op het circuit "Varssel-Ring" te Hengelo Gld. door de Hengelose
Auto- en Motorvereniging HAMOVE de 20e wegrace georganiseerd. In de loop der jaren, begonnen in
1967, heeft de vereniging veel aan het circuit verbeterd om de veiligheid van publiek en renners zo goed
mogelijk te waarborgen. Veel tyd en energie hebben enthousiaste leden van HAMOVE er in gestopt. Ook
dit jaar, ondanks de lang aanhoudende vorst, wordt alles in het werk gesteld de zaken optimaal gereed te
maken.

2e Paasdag zal het op de "Varssel-
Ring" in en rond de molen een drukte
van belang zijn. Vanaf de tribunes bij
start en finish heeft men een fantas-
tisch uitzicht over een groot gedeele
van de 4848 meter lange circuit, voor-
al op de beroemde en beruchte Mo-
lenbocht, waar al menige wedstrijd
beslist is.
Ook de Veldermans-, van Manen- en
Boschbocht zijn plaatsen waar zich
dikwijls spannende situaties voor-
doen.
Er zijn renners gecontracteerd die
waar voor hun geld zullen bieden. Na
het succes van 1985 staat de zijspan-
klasse weer op het programma. De
wereldtop, onder aanvoering van we-

reldkampioen Egbert Streuer en Ber-
nard Schnieders zullen rijden. De
heren Biland-Waltisperg en Michel
Frese zullen alles in het werk stellen
om de overwinning te pakken.
In de 500cc INT. is de Belg Didier de
Radiques een topper, die Gustav Rei-
ner (winnaar 1985) en Boet van Dui-
men zal trachten te verslaan.

De altijd spannende 250cc INT. her-
bergt een aantal grote namen: Man-
fred Herweh, Reinold Roth, Harald
Eckl en Siegfried Minich.
Verder nog de 125cc INT., altijd goed
voor leuke wedstrijden.
De Veteranenklasse is ditmaal ook
Internationaal en bestaat uit 2 klas-

sen. De nostalgische race-machines
/uilen weer zorgen voor dat sonore
geluid waarvan liefhebbers zo genie-
ten.

Het programma wordt gecomple-
teerd door de 125ccNationaal 1-cylin-
ders. De internationale klassen rijden
allemaal 2 heats, wat de aantrekkeli jk-
heid van de races verhoogt.
Na Assen zijn de races in Hengelo
Gld. het enigste Internationale race-
evenement in 1986 in Nederland.
Ondanks stijgende kosten wil HA-
MOVF het publiek tegemoet komen:
de entreeprijzen zijn niet verhoogd.
Zaterdag 29 maart vinden de trainin-
gen plaats.



Van maandag 24 maart 13.30 uur tot zaterdag 29 maart 16.00 uur

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN»Tel.05752-1318

GRANDIOZE
VOORJAARSOPRUIMING
Alles moet weg! Sportschoenen, Tennis kleding, Zwemkleding,
Hengelsportartikelen, Ruiterkleding, Tennisrackets enz. enz.
KORTINGEN van 20% tot 80%
Vrijdagavond koopavond.

Klünrace
Jeugdsoos 't Stampertje gaat in

samenwerking met de Oranjevereniging op
30 april a.s. een Klünrace organiseren

Deze race wordt verreden op de
Horsterkamp en wel op rolschaatsen.

Het parcours zal bestaan uit diverse
hindernissen en stempelposten.

De inschrijving voor deze race staat open
voor teams uit maximaal 4 personen.

Men kan zich opgeven tot en met 19 april
en wel bij: Bennie Lebbink,

Eikenlaan 27 - Vorden -Tel. 6739.

J-bandmodel in volnerf leer. Ook in wijdte-
maten verkrijgbaar. Duurder hoeft niet.

23-26
27-35

74,95
79,95

aarantle§

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
geeft op 22 maart haar

JAARLIJKSE
UITVOERING

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

Toegang gratis.

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

KEUKENS
A LA CARTE

Geweldige keuken-aanbiedingen:
houdt Uw brievenbus in de gaten of kom nu
al vast kijken bij:

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000*

Geopend: dagelijks van 8.00 - 12.00 uur
en van 13.00- 17.00 uur
vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
zaterdags van 9.00 - 13.00 uur.

Onze showroom is voor U
elke dag een Open Huis

Groots was de reaktie op onze

nieuwe voorjaarskollekties
Een bezoek aan onze zaak is nu beslist de moeite waard.

Grote sortering in alle prijsklassen en maten.
En tot Pasen ontvangt u bij aankoop van alle konfektie

10% KORTING
IN WAARDEBONNEN

RUURLO

Totale mode voor het hele gezin
met vele bekende merken.

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.
MAANDAGS GESLOTEN

WILT u OOK DE£ZOMER uw HUIS
STRAK IN DE VERF HEBBEN STAAN?
BEL DAN NU: TEL. 05754-842

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS

Vogelzang 1 8, Wichmond

VOOR EEN GEHEEL
VRIJBLIJVENDE

PRIJSOPGAVE

Aoe u over 15 jaar
zp*n £20.000,-

rijker kunt zijn.
Systeemsparen is automatisch

sparen met een hoge rente:

ja,
naar
defchte Bakker

Dlentse Btllen

.ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

U hoeft niet rijk te zijn om te kunnen
sparen. Met elke maand een klein

bedragje komt u ook al een heel eind.
Stel, dat u maandelijks 75 gulden opzij
kunt leggen. Na een tijdje bent u daar

helemaal aan gewend. Maar bij een
rente van 5%* heeft u na tien jaar wel

eventjes ƒ 11.886,10 op de bank!

Dat bedrag wordt zo hoog omdat u steeds
rente op rente krijgt. En als u het vijftien
jaar volhoudt heeft u maar liefst zo'n
ƒ 20.000,—! Dat tikt dus lekker aan.
Dat kunnen wij ook automatisch voor u
verzorgen. Elke maand een klein bedrag
van uw salarisrekening naar de spaar-
rekening en de zaak is geregeld.

* Als de rente verandert, veranderen ook de bedragen.

Systeemsparen bij de bank met de
Daar wordt n automatisch wijzer van.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Penstraat 56 -
Wesselerbnnk: Wesselernermg 42 - t Ribbell: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40 -
Klein Dnene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decani|eweg 3



r OPEN HUIS
:f' BIJ Di H.C.I.

Op vrijdag 21 maart van 14.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 22 maart van 10.00 tot 16.00 uur

meto.a. Show-demonstraties en voorlichting,
en heel veel speciale aanbiedingen

met vriendelijke voorjaarsprijzen.

H.C.I Altijd een stap voor.

/A

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. V

Neem alvast een voorproefje
voor pasen van ons onovertrof-
fen

PAASBROOD
MET SPUS

) 't winkeltje m vers brood en banket

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Burgemeester Galleestraat 22

Muziekvereniging
CONCORDIA

22 maart

UITVOERING

20.00 uur Dorpscentrum

BELASTINGADVIESBUREAU
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFK1985
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
19 en 26 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uAfot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tSKet laatst.
Gaarne op afspraak.

SPAAR

VEEL

GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de

unieke
CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf

verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

Bij Vishandel

VAN DE GROEP
AANBIEDINGEN (geldig 25 maart)

UIT SPAKENBURG

Kabeljauwfilet 7,- halve kilo / 13,- kilo

Koolvisfïlet (gratis viskmiden) 6,- halve kilo /11,- kilo

Hollandse nieuwe 1,75 p.st. / 5,- 3 st. / 10,- 7 st.

Bij aankoop van f 10,- aan vis
een Hollandse nieuwe GRATIS
Vele soorten warme gebakken v/'s.
Dinsdag na Pasen zijn wij niet aanwezig.

Te koop: York beren.
D. LETTINK,
Lieferinkweg 1,
Vorden, tel. 05753-1526

Vrijdagavond 21 maart

klaverjas-drive
Zaal Schoenaker

20.00 uur

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

GEEN
KOOPAVOND

Kom kijken naar de nieuwe collectie

tuinmeubelen
grasmaaimachine's

DE BE B.V.
SPITTAALSTRAAT 22

ZUTPHEN -TELEFOON 18411

Showtyden:

9.30 uur
10.45 uur
14.00 uur
15.30 uur
nu ook 's avonds

19.00 uur.

21 maart begint
het voorjaar

Op deze Ie voorjaarsdag
(21 maart) kunt U rustig naar de

show komen kijken bij ons
in de zaak

Wij hebben een stoel
en een kopje koffie voor

U klaar staan.
Na de show staat ons

verkoopteam klaar om U te
adviseren.

U bent
van harte

welkom

hurjj. galleestraat 3 - vorden

rg&'SS&

r

A .00*

'«& Profiteer van onze

SPECIALE
OPENINGSAANBIEDINGEN

DEZE WEEK VELE GULDENS CONTANT TERUG

Dames corduroy pantalons

Breedrib in moderne kleuren
bandplooi en wijdmodel

Tuunteprijs 79,50

nu contant 30,- terug

Unisex vest

in vele uni kleuren
fijn gebreid

Tuunteprijs 29,50

nu contant 10,- terug

Dames pull

polokraag met knoop, lang
model, vele modische kleuren

Tuunteprijs 39,95

nu contant 10,- terug

Dames trui

Jacquard gebreid met V hals
en lang model, zeer bekend merk

Tuunteprijs 89,50

nu contant 20,- terug

Kinder katoenen pantalon

een 5 pocket model in
vele uni kleuren

Tuunteprijs 1 9,95

nu 5,- contant terug

Heren pantalons
ons eigen merk AKMO 100% ka-

toen in meerdere uni kleuren
bandplooi en steekzakken.

Tuunteprijs 45,-
nu 10,- contant terug

Pinocchiokinderschoen
in wit 95,-, deze week

5,- contant terug

Heren mocasin
in zacht nappa leer

kleuren l.grijs, blauw
en zwart

_mt. 40/43 van 99,-
voor89,95

Dameswandelschoen
vanaf 54,90 deze week

5,- contant terug

KOOP ALLES ONDER ÉÉN DAK en 10 tot 30% GOEDKOPER WINKELEN
DUS GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJZEN.

SPAAR SPONSORMUNTEN WANT DE TUUNTE IS ER NIET ALLEEN VOOR U MAAR OOK VOOR UW VERENIGING
TOT ZIENS IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL

breigaren deze week in vele moderne kleuren

Tuunteprijs 2,25, deze week 1,75

Aanbiedingen gelden van donderdag 20 maart t/m woensdag 26 maart.



Zaterdagmiddag speelden de dames l vanDash de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegenBoeme-
rang in de Hooiberg in Olst. Als de dames twee sets zouden winnen dan waren zij kampioen. Doordat
Dash 'grootste concurrent SVS zowel afgelopen weekend als donderdag verloor, lag het kampioenschap
voor Dash reeds dit weekend binnen handbereik.

Op de Toto: van l i n k s naar rechts staand: coach N out van Hou te, I ' . t l i t h van l ioute , Ingrid van der Linden, Gerrie K(
brink, t ra iner Louis Kooning. / i t tend: r.mmy Jansen, ( ' a r ia Jansen , El ly N i j cnhu i s , W i l m a R ie tman .

i n i q u e N i j c n h u i s . T i n e k e F.l-

Dash, dat tot nu toe nog maar één set
had verloren in de competitie begon
de wedstrijd tegen Boemerang erg ze-
nuwachtig. Veel foutjes werden er
gemaakt en na een 5-2 voorsprong
nam Boemerang de wedstrijd over.
Na 9-5 voor Boemerang kwam Dash
nog wel terug en was het op gegeven
moment 14-14, daarna slaagde Boe-
merang erin om er 16-14 van te ma-
ken, zodat Dash de eerste set verloor.
In het begin van de tweede set leek het

erop of Dash ook deze set zou gaan
verliezen. Na een 10-4 achterstand
was het de beurt aan Dash en werd de
•set met 15-10 gewonnen.
De derde set, Dash nog maar één set
verwijderd van het kampioenschap
werd goed begonnen en door goed
opslaan van de Dash dames gewon-
nen met 15-4, waardoor het kam-
pioenschap een feit was. Dash promo-
veert nu na een jaar weer terug naar de
derde divisie.

De vierde set won Dash helemaal
overtuigend met 15-2, waarna de da-
mes feest konden vieren. Bloemen
werden de dames overhandigd door
tegenstander Boemerang en door de
voorzitter van Dash H. Groenendaal.
Ook trainer Louis Kooning en coach
Nout van Houte werden in de bloe-
metjes gezet.
Elly Nijenhuis kon door een blessure
de belangrijke wedstrijd niet meespe-
len.

Een portretsukses voor
foto Hans Temmink te Hengelo

. Nieuws

1986
Als Dank und Anerkennung
für die hervorragende
Leistung anlaftlicb
cJer Bildausstellung

BERUFS-PORTRAIT
ist tfoto Jjfarf
diese Urkunde
verliehen worden.

Cotoufr,/4r1 Tholo

Colourc/lrt Thoto
vi k M : i \ ' i ( ; t ' N < : i :rk '< i - /vm ;< > i < K ; I - - . M i N

Een niet te onderkennen sukses boekte Foto Hans Temmink, Spal-
straat 10 te Hengelo (Gld) bü een internationale portretwedsrijd te
Willingen onder het motto: Beroepsportret. Colour Art Photo is een
internationale vereniging van portretfotografen, waarvan alleen zy lid
kunnen zyn, die bewezen hebben over de nodige creativiteit en vak-
manschap te beschikken.

Op dit in het Sauerland georganiseerde, drie daags congres, waar
vakfotografen uit geheel Europa aanwezig waren, behaalde Foto
Hans Temmink dit sukses.

O n d e i d i n g van Henk Berenpas
heeft de Pluimvee en Konijnen Vere-
niging Vorden maandagavond haar
jaarvergadering gehouden die redelijk
bezocht werd. Uit de verslagen van de
Secr. en penningmeester blijkt dat de
vereniging gezond is.
Het aarrtal leden blijft vrijwel gelijk en
de kas kon met een batig saldo worden
agesloten. Bij de bestuursverktezing
werd de heer van Heerde opnieuw ge-
kozen. De heer van Beem was echter
niet herkiesbaar. Onder dankzegging
voor het vele werk voor onze vereni-
ging gedaan werd hem door voorzitter
Berenpas namens onze vereniging
een fraai wandbord aangeboden.
Voor de open gevallen plaats werd ge-
kozen de heer H. Verstege. Bij de hul-
diging van de clubkampioenen wer-
den de bekers uitgereikt. Winnaar bij
de Hoenders Jeugd was Andre Snel-
link; winnaar bij de konijnen Jeugd
was Andre Hietbrink; Grote hoenders
seioren Jan Rouwenhorst; dwerg
hoenders senioren Jan Rouwenhorst;
konijnen grote rassen Henk Snellink;
Konijnen midden rassen Gerrit Len-
selink; konijnen kleine en dwergras-
sen Greet Sanders.

Aan het eind van de vergadering dank-
te Henk Berenpas de leden voor de op-
komst en wenste iedereen een goed
fokjaar. Zijn er nog liefhebbers die
zich aangesproken voelen voor onze
kleindier sport, U bent van harte wel-
kom.
Contactadres: M.G. Lijftogt, van
Hceckerenstraat 12, tel. 1243.

Volleybaluitslagen
Dash
De uitslagen van de Dash teams wa-
ren d i tmaal als volgt:
Dames: Boemerang - Dash 1-3; Dash
2 - Wilp 2 3-1; Dash 3 - DSC 2 2-1;
Dash 4 - Olympia l 3-0; Dash 5 - Vios 4
1-2; Harfsen 4 - Dash 6 3-0.
Meisjes: MAK Isala l - Dash l 1-3;
Bruvoc l - Dash l 3-1; Dash 2 - Isala 2
0-3; MBK V&K - Dash l 0-3; Almen l
- Dash l 3-0; Dash 2 - SVS 0-3; MCT
DVC - Dash 1-2.
Heren: Dash 3 - WSV 2 0-3; Almen l -
Dash 5 3-0. „
Jongens: JB Isala - Dash 3-0; Dash -
DSC 2-1.

DAMMEN
Bekertoernooi
In de eerste ronde van het bekertoer-
nooi heeft DCV flink toegeslagen te-
gen het derde team van DVD Doetin-
chem. Door overwinningen van Ger-
rit Wassink, Harry Graaskamp, Jan
Masselink en Henk Hoekman werd
een 8-0 overwinning geboekt, waar-
mee de 2e ronde gehaald werd.

Distriktsfïnale
In d'Olde Smidse is zaterdag de eerste
ronde van de distriktsfinale van start
gegaan. Harry Graaskamp en Harry
Vos remiseerden, waarbij de beste
kansen toch voor Graaskamp waren.

De overige 4 spelers zijn Gerhard van
Kampen, W. Kampman, Johnny van
Laarhoven en Wim Sonderen. Alleen
laatstgenoemde kwam tot winst.
In de eerste klasse liet Bennie Hiddink
zich door een eenvoudig slagzetje ver-
leidden tegen klubgenoot Simon
Wiersma. Ook Joop Huls uit Sinderen
kwam tot winst tegen Larenaar Wil-
lem Lueks. Ronald Regelink en Jan
Fokkink kwamen remise overeen.
In de tweede klasse won Jan Hoebink
van Gerco Brummelman door in een
volle stand een damcombinatie te ne-
men.
Henk Hoekman en Jurgen Slutter ko-
men uit bij de junioren. Door het klas-
sieke spelletje beter te beheersen won

eerstgenoemde. Rik Slutter staat bij
de aspiraten bovenaan door 2 over-
winningen. De volgende ronde is op
29 maart.

Pupillen viertallen
Een gekombineerd pupillenviertal
van DC Zutphen en DCV Vorden is er
in Aalten in geslaagd zich te plaatsen
voor de Gelderse finale. Achter kam-
pioen, die alles won, werd een 2e
plaats behaald met 6 punten uit 4 wed-
strijden. Het tweede team eindigde als
laatste.
Topskorers waren Mike Voskamp (8
uit 4), Anja Bouwman (7 uit 4), Yvo
Baakman en Mark Klein Kranenbarg
(4 uit 4).

drukkerij weevers

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellen boeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

nieuwstad 12- vorden
telefoon 05752-1404

Koop deze gympen in
een paar kleurtjes,
dan zit u een zomer-
lang op rozen. De prijs
maakt 't mogelijk.
36-41

Wullink Vorden
Voor de amrbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Maaien nadert

HANDMAAIER

MOTORMAAIER

slijpen en reviseren
Wordt gehaald en gebracht

JOZ Mestsilo's
Mengmestpompen 1964

B. .HENGELO

ADVERTEREN?
in Contact!

Kunstgebittenreparatie .

DROGISTERtJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

welkoo
1750

Hark of slijper:
Welkoop heeft 't voor
'n afgewerkte prijs.

289,-

Bladhark
Nylon hladhark niet a luminium
steel van 150 cm, voorzien van 21
onbreekbare kunstslot
tanden. IT^O
NU: \/,*J\J

Makita haakseslijper
Type 9607 H B. Dubbel geïsoleerd,
kompleet met beschermkap en
speciaal sleutel. Opgenomen ver-
mogen 2000 Watt, 8000 t.p.m.,
diam. sch i j f l78 mm.OQÓNU Zo/,—
Black & Decker workmate
Type 626. Opvouwbare uitvoe-
ring, klemplaten 740 x 125 mm,
max. spanwijdte 1 ^%O
100 mm. NU: \*J/f—

Kruiwagen
Rondneuskruiwagen met groene
polypropyleen bak en gelakt
stalen onderstel. Inhoud
100 liter.
NU:

Kenner hondebrok
Alk van 25 kg. Bevat alle benodig-
de eiwitten en vitamines en is
uitstekend verteerbaar; een kom-
plete maaltijd A /^ QC
NU ^f-O,T*J

Straatbezem
Lengte 280 mm met rode kunst-
vezel vulling. O OC
NU; JLff*J

welkoop
PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF BTW. LEVE-
RING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

82,50

HENGELO (G), RUURLO, VORDEN

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L


