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Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

K o/ respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Jaarvergadering
NCVB
De dames van de NCVB hielden de-
zer dagen hun jaarvergadering. Men
kon tevens deelnemen aan een uitge-
breide en goed vezorgde koffiemaal-
tijd in het Dorpscentrum.
Deze verliep in een gezellige sfeer en
er werden door enige NCVB dames
met succes stukjes opgevoerd. Ook
vond een bestuurswisseling plaats. De

vertrekkende bestuursleden kregen
een attentie aangeboden voor het
werk dat ze in de afgelopen jaren heb-
ben gedaan. Het nieuwe bestuur ziet
er als volgt uit: Pres. Mevr. Gille-Vink;
secr. Mevr. Smid-Veenstra; penn.
Mevr. Harmens-Dorland; alg. adj.
Mevr. Begieneman-Verschoor; 2e
penn. Mevr. Tuenter-Jansen; propa-
gandistes, Mevr. Speyers-Brinkman
en mevr. Otten-Kieft. Bestuurslid
Mevr. De Jong.

Het tweede deel van de avond werd
verzorgd door de heer Bekman met de
diaserie over de reis, die 16 gemeente
leden uit Vorden maakten naar Subo-
tica (1977).

Op 28 maart zal, in samenwerking met
de andere vrouwenverenigingen in
Vorden, een avond gegeven worden
over kindermishandeling. Men is dan
van harte welkom om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F..
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer E.R.M. Wesselink,

Nieuwstad 44 te Zutphen, voor de
bouw van een rekreatiewoonver-
blijf op een perceel aan het Lekke-
bekje te Vorden.

2. Aan de heer J. ten Damme, Almen-
seweg 6 te Vorden, voor het vergro-
ten van een dakkapel aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemmen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezVaar.

1. Aan de heer H.J. Bargeman, Stro-
dijk 4 te Vorden, voor het bouwen
van een garage/carport aldaar.

2. Aan de heer J.B. Lenselink, Schut-
testraat 20 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een fokvarkensstal al-
daar.

3. Aan de Stichting Het Geldersch
Landschap, Zypendaalseweg 44 te
Arnhem, voor het vernieuwen en
vergroten van een werktuigenber-
ging aan de Lindeseweg 9 te Vor-
den.

Deze bouwplannen liggen tot 6 april
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken. Eventuele bezwaren die-
nen binnen deze termijn schriftelijk
aan het college van Burgemeester en
Wethouders kenbaar gemaakt te wor-
den.

3. Inzameling van landbouwplastic.
Net als vorig jaar zal er in deze ge-
meente wederom een aktie plaatsvin-
den voor de inzameling van land-
bouwplastic. De bedoeling is dat het
plastic hergebruikt gaat worden.
Gezien het succes van de vorige aktie
(er werd toen in totaal 2050 kg. plastic
ingezameld, inclusief de hoeveelheid
van de muziekvereniging Sursum
Cord.a) is besloten om in de periode
van 14 tot en met 19 mei aanstaande
opnieuw een inzamelingsaktie te gaan
houden.
Het is evenwel thans nog niet moge-
lijk meer informatie over de komende
aktie mee te delen. Zodra mogelijk
zullen over de wijze van inzamelen na-
dere bijzonderheden worden bekend
gemaakt in dit blad.
Eenieder die landbouwplastic wil af-
geven wordt verzocht rekening te
houden met bovengenoemde perio-
de.

4. Militaire oefeningen.
Gedurende de periode 27 maart tot en
met 29 maart zullen in deze gemeente
militaire oefeningen worden gehou-
den. Het betreft een verplaatsings- en
statische oefening langs bestaande
openbare wegen. Particulieren heb-
ben toestemming verleend tot het be-
treden van hun terreinen. Bij de oefe-
ning zal gebruik gemaakt worden van
losse munitie.

5. Bijzondere kampeerexploitatiever-
gunningen
Voor het kampeerseizoen 1984 (l apri^
tot l oktober) kunnen wederom bij-
zondere kampeerexploitatievergun-
ningen aangevraagd worden. Kam-
peermiddelen (toercaravans en ten-
ten) mogen uitsluitend op het zoge-

naamde bouwpereel geplaatst wor-
den zoals op de landkaart van het be-
stemmingsplan "Buitengebied 1982"
is aangegeven.
Afhankelijk van de landschappelijke
waardering van het gebied waar het
agrarisch bouwperceel ligt kunt u van
het college van burgemeester en wet-
houders vergunning krijgen voor het
plaatsen van enkele kampeermidde-
len gedurende het bovengenoemde
lijdvak. Deze aantallen zijn in de "Ver-
ordening op de kampeerplaatsen en
kampeermiddelen" door de gemeen-
teraad vastgesteld.
De landschappelijke waardering van
de plaats waar het agrarische bouw-
perceel is gelegen is aangegeven op
een bij de verordening behorende
kaart. Voor nadere informatie hierom-
trent kunt u terecht bij de afdeling Al-
gemene Zaken.

6. Hulpverlening aan startende onder-
nemers.
Het regionaal dienstverleningscen-
trum kleinbedrijf (RDK) heeft inlich-
tingen-formulieren gemaakt ten be-
hoeve van het verlenen van financiële
hulp aan startende ondernemers. In-
dien u plannen heeft om een eigen be-
drijf te beginnen dan wil de RDK sa-
men met u de mogelijkheden bekij-
ken om te starten als zelfstandige on-
dernemer. De betreffende formulie-
ren zijn op het gemeentehuis verkrijg-
baar.

7. Paasvuur Hoetinkhof
De stapel te verbranden tuinafval e.d.
ten behoeve van het Paasvuur in Hoe-
tinkhof is al zo groot dat er geen afval
meer bijhoeft. Het vuur zou anders te
groot worden met alle risico's van-
dien. U wordt dan ook verzocht om er
geen tuinafval e.d. meer bij te leggen.

8. Raadsvergadering d.d. 27 maart '84
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen de vol-
gende punten aan de orde komen.
- benoeming vierde lid van de vaste

commissie van advies voor de be-
zwaar- en beroepschriften.

- ontslag van en benoeming van een
ambtenaar van de burgerlijke
stand speciaal belast met het vol-
trekken van huwelijken;

- verdaging vaststelling bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983";

- spreidingsplan openbaar basison-
derwijs;

- verzoek van de Stichting Katholie-
ke School "De Vordering" te Vor-
den om op grond van artikel 72 van
de Lager-onderwijswet 1920 gel-
den beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van een stencilvervaardi-
ger (aftaster);

- wijziging garantie geldlening t.b.v.
de Stichting tot Huisvesting van
Bejaarden te Vorden;

- verkeersstudie - onderdeel voorzie-
ningen in de woonwijken (2e fase);

- Evaluatie Streekplannen;
- beschikbaarstelling krediet t.b.v.

de realisering van super-onrenda-
bele gasaansluitingen in het bui-
tengebied;

- vaststelling lokatie woonwagen-
centrum;

- Vaststelling Sociaal Cultureel Pro-
gramma 1984.

Toelichting op het punt vaststelling lo-
katie woonwagencentrum.
In de vergadering van oktober 1983
heeft de gemeenteraad besloten om

een commissie, bestaande uit drie
(raads)leden nog eens alle mogelijke
lokaties voor een woonwagencentrum
te laten bezien. Deze commissie heeft
inmiddels haar werkzaamheden afge-
rond. Aan de raad wordt door twee le-
den van de commissie geadviseerd
om het centrum bij de zuiveringsin-
stallatie, nabij de Rondweg, te situe-
ren. Eén lid van de commissie vindt de
eerder door het college aangegeven
lokatie aan de Overweg de beste
plaats. Ook andere lokaties zijn de re-
vue gepasseerd, doch deze stuitten op
overwegende bezwaren binnen het
kader van de uitgangspunten die de
commissie gesteld had. Deze waren:
- zo weinig mogelijk afbreuk doen

aan het aanzien van het dorp;
- zo weinig mogelijk schade voor

omwonenden;
- de Id^tie moet in redelijke mate

vold^P aan de eisen van de hogere
overheden.

De meerderheid van de commissie is
dus van mening dat de lokatie nabij de
zuiverin^installatie het meest tege-
moet k^P aan deze uitgangspunten.
Wel zijn ze er zich van bewust dat de
instemming van hogere instanties (de
provincie) op moeilijkheden kan stui-
ten. Deze zoude betrekking kunnen
hebben op:
- de in de nabijheid van het te reali-

seren woonwagencentrum aanwe-
zige zuiveringsinstallatie. Het cen-
trum zou daar minstens 250 meter
vanaf moeten liggen, doch wellicht
kan men daarvan ontheffing krij-
gen;

- geluidsoverlast van het verkeer op
de Rondweg.

Op verzoek van de commissie heeft
het college aan de coördinatiegroep
gemeentelijke plannen voor de Pro-
vinciale Planologische Commissie
drie terreinen die naar de mening van
de commissie in aanmerking kwamen
ter advisering voorgelegd. Dit waren
de volgende lokaties:
- de Rondweg nabij de zuiveringsin-

stallatie;
- het terrein van de heer Eggink (au-

tosloperij) aan de Zutphenseweg;
- een terrein aan de Overweg.

Uit het advies van die coördinatie-
groep blijkt dat alleen het terrein aan
de Overweg de vereiste hogere goed-
keuring zal kunnen verkrijgen. Voor
de door de meerderheid van de com-
missie voorgestane plaats aan de
Rondweg bij de zuiveringsinstallatie
zal geen medewerking verkregen wor-
den omdat:
- de integratiegedachte hier niet tot

zijn recht komt;
- de afstand tot de zuiveringsinstalla-

tie te kort is;
- geluidshinder verwacht moet wor-

den van de nabij gelegen Rondweg.

Het college van burgemeesteren wet-
houders stelt dan ook unaniem aan de
raad voor om het advies van de com-
missie niet op te volgen en te kiezen
voor de lokatie aan de Overweg. Het
starten van een procedure om te ko-
men tot een woonwagencentrum bij
de Rondweg zou een verspilling van
tijd en geld betekenen. Ook is het dan
zeker mogelijk dat de provincie een
plek aanwijst waar het centrum zou
moeten komen. Dit dient per se voor-
komen te worden omdat die plek wei-
eens een zeer ongelukkige zou kun-
nen zijn.

K.P.O. was op reis
De Nederlandse Spoorwegen nam
een groot aantal dames van de K.P.O.
afgelopen dinsdag mee op reis. De
heer Kraf van de reisorganisatie Trans
van de Nederlandse Spoorwegen
toonde de dames allereerst een film
over het Britse eiland Guernsey, gele-
gen voor de Franse kunst. Uitgebreid
schetste hij vervolgens waarom de
spoorwegen een eigen reisorganisatie
hebben en hoe de werkwijze daarvan
was. Na de pauze, waarin de dames
een tas met een overvloed aan reis- en
vakantiedocumentatie kregen, wer-
den films vertoond van enige vakan-
tielanden bij uitstek t.w. Duitsland,
Italië en Oostenrijk.

De volgende avond van de K.P.O. is
op 17 april a.s. Mevrouw van de Marel
houdt dan een lezing over een onder-
werp dat thans veel wordt besproken
„Euthanasie".

Rommelmarkt en bazar
Samenwerkingsschool
Kranenburg e.o.
A.s. zondagmiddag wordt er in de sa-
menwerkingsschool op de Kranen-
burg een rommelmarkt en bazar ge-
houden. Het doel van deze middag is,
de school aan meer financiële midde-
len te helpen voor de aanschaf van di-
verse materialen. In diverse lokalen
kan men aan vele spelletjes meedoen
o.a busgooien, ballerospel, kaviabaan,
spijkerslaan etc. Ook zal er een rad van
avontuur draaien. In d^ul en gang
wordt een grote ronimenWrkt gehou-
den.

Zie tevens de advertentie in dit num-
mer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jaarvergadering
Onderling
Paardenfonds
Onder voorzitterschap van de heer
T.G. Harkink uit Barchem hield het
Onderling Paardenfonds „Wilden-
borch en Omstreken" in zaal Schoen-
aker haar jaarvergadering.
Het 211 leden tellende fonds kon op
een goed jaar terugblikken. Het netto-
resultaat bedroeg ƒ 10.259,-. ƒ7000,-
hiervan werd toegevoegd aan het re-
serve-fonds. In het afgelopen jaar wer-
den 18 paarden ingenomen, hiervoor
werd ƒ 53.700,- vergoed. Het aantal
paarden dat verzekerd is beloopt 393,
met een verzekerde waarde van
ƒ855.550,-. Besloten werd de premie
voor grote paarden vast te stellen op
3% en voor pony's op 4%, zulks tot een
grondbedrag van/2.500,-. Daarboven
wordt de premie 7%. Dat was vorig
jaar 8%, maar kon vanwege het goede
jaarresultaat wat lager. De taxatie-
plaatsen werden ongewijzigd vastge-
steld. Bij de diverse verkiezingen wer-
den de bestuursleden D.H. Hobel-
man en T.G. Harkink herkozen.
Ook de aftredende commissarissen
G.W. Boeijink en H.J. Klokman zagen
hun mandaat verlengd. De heer H.J.
Schouten werd gekozen in de kascom-
missie, waar de heer J. Berendsen af-
tredend en niet herkiesbaar was.

Meerderheid commissie algemeen bestuur:

In elk geval omleiding
zwaar vrachtverkeer in Vorden

Zoals ook reeds een paar jaar geleden het geval was
slaagde de commissie algemeen bestuur er ook dins-
dagavond in Vorden niet in om tot een eensluidend
advies te komen inzake het meerderheidsvoorstel van
het college om het zware verkeer om het dorp te lei-
den. Wethouder H.A. Bogchelman neemt in deze een
minderheidsstandpunt in.

Voor deze commissievergadering be-
stond een flinke publieke belangstel-
ling. Burgemeester Vunderink zei het
reeds in zijn toelichting, de kwestie
van de omleiding van het vrachtver-
keer blijft in Vorden een zeer verdeel-
de materie.
De heer C.Chr. Voerman (CDA)
schaarde zich achter het voorstel van
de meerderheid van het college. „Wij
geven prioriteit aan de leefbaarheid in
het dorp", zo argumenteerde hij.
De heer H. Tjoonk (WD) toonde zich
tegen het collegevoorstel. Hij wees op
het belang van de middenstand. „Er
zijn zoveel meningen, waarom zullen
we het dan veranderen. Wanneer we
het vrachtverkeer omleiden, dan
wordt het andere verkeer ook meege-
zogen. Vorden wordt dan net als de
gemeenten Gorssel en Brummen een
dooie gemeente. Laten zoals het is",
aldus de heer Tjoonk.
De heer J. Bosch (PvdA) zei de indruk
te hebben dat veel mensen er hinder
van ondervinden dat het verkeer
überhaupt door de Dorpsstraat gaat.
Hij stelde zowel omleiding van het
vrachtverkeer alsmede het langzame
verkeer voor.
De heer Voerman stelde tenslotte nog
dat wanneer straks mocht blijken dat
de raad meer voor omleiding van het

totale verkeer is, het CDA deze totale
omleiding zeker niet uit de weg wil
gaan. „We gaan zeer ver met de finan-
ciële konsekwenties", aldus de heer
Voerman.
Burgemeester Vunderink legde uit
dat hier in eerste instantie een princi-
pe-uitspraak gevraagd wordt. „Wan-
neer de raad haar standpunt heeft be-
paald, dan zullen we de financiële
aspekten onder ogen moeten gaan
zien. In elk geval staat ons in april een
interessante raadsvergadering te
wachten", aldus de heer Vunderink.
Voor de behandeling van dit agenda-
punt hield de heer H. Warringa, die-
renarts te Vorden, een warm pleidooi
voor de bewoners van de Horster-
kamp. „Wanneer het verkeer wordt
omgeleid dan worden de bewoners
(die zo'n 12 meter van de weg afwo-
nen) ernstig gedupeerd", aldus de
heer Warringa. Hij noemde onder
meer als argumenten de derving van
woongenot; de waardedaling van de
huizen („Wij zullen zeer zeker niet na-
laten de schade bij de gemeente te
claimen."). Bovendien vond de heer
Warringa het door het college aange-
haalde argument van de verkeersvei-
ligheid geen argument voor verkeers-
omlegging. Hij sprak in dit verband
zelfs van struisvogelpolitiek.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord en commu-
niedienst. Zondag 10.30 uur Euchari-
stieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
25 maart 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREF. KERK VORDEN
25 maart 10.00 en 19.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24-25 maart H. van Baren, Lochem.
Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24r25 maart dr. Sterringa. Tel. 1255.

Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 24 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Weg-
chelaer. Tel. 1566.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Maart: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

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

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.
Afgemeen 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. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

MONUTA STICJ-mNG
'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 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Openbare vergadering
' P.v.dA

afdeling Vorden in
Hotel Bloemendaal,

op donderdag 22 maart,
aanvang 20.00 uur.

ONDERWERPEN:

Woonwagenlokatie
Omleiding doorgaand

(vracht) verkeer

Samenwerkingsschool
Kranenburg e.o.

Rommelmarkt +
Bazar
op zondag 25 maart.
Aanvang 13.30 uur in
het schoolgebouw.

DASH STRA1EN-
VOLLEYBAL-
TOERNOOI

Inschrijfformulieren of
inlichtingen te
verkrijgen bij:
Mevr. W. Kuit
Brinkerhof 37

Vorden.
Tel. 05752-2917.

TOERNOOI
10 VAN ROOD

georganiseert door
biljartvereniging KOT
te Wichmond.
Data's 2, 3, 4, 5 en 6
april.
Finale 7 april.

Iedereen kan meedoen.

Opgave: t/m 29 maart bij café
d'n Olde Kriet.

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

BOUWKUNDIG TEKENWERK

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Daarom is brood
dag in dag uit een
goed begin en een

pui k besluit.

vers van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden - Tel. 1384

TAPUTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL 05735-1426

Stoere pullover van katoen/acryl.
Zeer aparte inzet.
Opvallend mooi streepdessin. f 85,-.

Aktueel sweatshirt met ronde hals en
sportief "net" effekt op de mouwen.
In cognac of khaki-kleur. f 55,-.

Üfacï
VORDEN TEL. (05752) 1381

Als U een woning wil laten bouwen
dan kunnen wij U aanbieden vrij op naam, exclusief kosten voor grond, notaris en ka-
daster een 2 slaapkamerwoning half dubbel voor f 81.000, -

een 3 slaapkamerwoning half dubbel voor f 98.800,-

Bouwbedrijf Gebr. Wisselink
LAMMERSKAMPWEG 2, RUURLO, TEL 05735-2971 (OVERDAG) - 'S AVONDS 21 39 EN TEL 05730-2726

INTERNATIONALE AGRARISCHE PRODUKTEN
DALEN, tel. 05241-2579. Biedt aan franco levering
uw bedrijf. Topkwaliteiten stro en hooi.
o.a. gerst, tarwe, haver en roggestro. Hooi 1 e en 2e sne-
de. Tevens hebben wij in de periode van 20-3 tot 7-4-
'84 Deens Roggestro, zeer blank van kleur i.v.m. re-
tourvracht f 140.00 per ton.
Alle partijen worden onder garantie geleverd. Een
vracht is ca. 5 ton. Baaltjes wegen ca. 15 kg. Weegbrug-
gewicht is betalend gewicht.
BEL NU 05241-2579, Vrijblijvend.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert
LsatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

RESTAURANT&CAFÉ
Aric Maalderink

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT
+ aardappels
en groente 18,50

Polypropyleen

DEURMAT
Waterafstotend.
Bijzonder geschikt voor binnen en buiten
Afmetingen 70 x 40.
2 jaar garantie. -„ -^
Norm. TUUNTEPRIJS 17.9̂ ^ GIE |R
Nu--- -^ met broes.

Inhoud 2 liter.
Een kwaliteitsprodukt voor weinig geld
Norm. TUUNTEPRIJS 4£5WU...

OILET-
SPIEGEL
met kunststof lijst.
Rond 0 ca. 30 cm.
In diverse kleuren.
ADV. PRIJS 14.95,
TUUNTEPRIJS...

ISOLEER-
KAN

De kwaliteitskan bij uitstek.
Geheel wit.
Inhoud 1 liter.
Norm. TUUNTEPRIJS 17.95, NU...

Plastic

AFDRUIPREK
Leidt dankzij nbbelstruktuur
uitlekken van de vaat in
juiste banen. TUUNTEPRIJS

Voor over de gootsteen.
Vergemakkelijkt het schoonmaken
van uw gesneden groente.
Norm. 8,25 nu



DASH STRATEN-
VOLLEYBAL-
TOERNOOI

Inschrijfformulier of
Inlichtingen te
verkrijgen bij:
Mevr. W. Kuit
Brinkerhof 37

Vorden.
Tel. 05752-2917.

Samenwerkingsschool
Kranenburg e.o.

Rommelmarkt +
Bazar
op zondag 25 maart.
Aanvang 13.30 uur in
het schoolgebouw.

Koopjestip

Witte
damesklompen
met voetbed van f 39,-
nu

30,-

M@)KKINK
N i c u u s i a d U Vouli- i i Id i - loon 05752-M

Zojuist
binnengekomen

de nieuwste kleuren

SIERADEN
Bazar Sueters

Ruurloseweg Kranenburg
Dorpsstraat Vorden

Vrouwenraad
"kindermishandeling"

28 maart 19.45 uur
Dorpscentrum.

TOEGANG GRATIS

Maak keuze uit onze
vele soorten

volkoren
Vers van de Warme Bakker.

Puur natuur, dat proeft U!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn

t winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

Voorjaarstijd
Schoonmaaktijd
Alles is weer volop voorradig.

Behang afwasbaar en vinyl
Flexa verf voor binnen en buiten
Muurverf
alle kleuren van groot tot klein
Wijzonol
transparant en dekkend
Alle soorten beitsen
Alle soorten carbolineum
wit, groen en bruin
Ouderwetse witkalk
net zo als vroeger voor kelders,
stallen en schuren, dus u kunt
weer volop aan de slag.

Onze winkel is 's maandag 's
morgens gesloten, de rest van
de week is de winkel open ook
op woensdagmiddag.

SCHILDERSBEDRIJF
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Openbare vergadering
P.v.dA

afdeling Vorden in
Hotel Bloemendaal

op donderdag 22 maart,
aanvang 20.00 uur.

ONDERWERPEN

Woonwagenlokatie
Omleiding doorgaand

(vracht) verkeer

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

In dankbare herinnering aan een rijk besteed leven de-
len wij U mede, dat na voorzien te zijn van de H. Sacra-
menten der Zieken, in de gezegende ouderdom van 92
jaar in de Heer is overleden onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

THEODORA WILHELMINA
LUKASSEN

weduwe van P. Ch. Rouwen

Uit aller naam,
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Keijenborg, 18 maart 1984
Bejaardencentrum "Sint Maria Poste!".

De begrafenis heeft op woensdag 21 maart inmiddels
plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Kranenburg.

Heden is onverwacht van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

GERRITJANAALDERINK
echtgenoot van A.B. R iet man

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: A.B. Aalderink-Rietman
Zelhem: B.J. Aalderink

T.J.M. Aalderink-Linnenbank
llka - Hester

Zutphen: B.H A. Velthuis-Aalderink
H. Velthuis
Michel - Kirsten

7251 AD Vorden, 21 maart 1984
Nieuwstad 1 7.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het rouw-
centrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te
Vorden.
Aula bezoek en condoleren zaterdag 24 maart 's mid-
dags van 1 6.30 tot 17.00 uur.

De crematie zal plaatsvinden maandag 26 maart om
1 2.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren,
waarna gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer
van het crematorium.

Liever geen bloemen

Komt tot mij,
allen, die vermoeid en belast zijt.
Ik zal u rust geven!

Met deze woorden nodigt de Here
Jezus u uit. Niet om lid te worden van
een kerk of groep, maar om tot HEM te
komen.
Wij kunnen niet anders dan spreken
van Zijn grote liefde, die ons leven ver-
anderd heeft.
Hartelijk welkom op donderdag 29
maart, 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Toegang gratis, geen collecte.

Grote modeshow
+ verkoop

in Hotel Bakker te Vorden op maandag
26 maart van de grote matenspecialist

MOOEHUIS

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

met medewerking van:

Wullink Schoenmode
Siemerink Optiek
Dijkerman Bloemsierkunst

Showtijden: 's morgens 10.00 uur. 's middags 13.30
uur en 16.00 uur.
Gaarne van te voren plaatsen bespreken bij de deelne-
mende zaken.

Bouw en Houtbond FNV
Inleveren vakantiebonnen
voor de feestdagen op maandag 26 maart

1984 van 19.00 tot 21.00 uur.
Dit is tevens de laatste keer vóór de zomer-

* verzilvering.

Tussen i n levering is niet meer mogelijk.

De P.V. B. v. Hackfortweg 8

Na al die varkensvlees reclame's dacht slagerij
Vlogman we doen het voor dit weekend eens met
rundvlees.
Want er moet variatie zijn in onze voeding (veran-
dering van spijs doet eten).
Daarom bij iedere hele kilo rundvlees, van borst-
lap tot biefstuk

2,50 voordeel
Vlees mevrouw, Ach u weet wel waarom.

Geldig van 22/3 t/m 24/3.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Of. H33S, Huisarts
l.v.m. vakantie

AFWEZIG
van 26 maart t/m vrijdag 6 april.

Patiënten wier achternaam begint met de letter At/m K
kunnen zich wenden tot dokter Vaneker,Zutphenseweg
62, tel. 2432.
Patiënten wier achternaam begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot dokter Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 1255.

C.N.V. leden
afd. Vorden.

Hierbij willen wij u attenderen op een

gespreksavond
welke wordt gehouden op 29 maart
1984, in het gebouw achter de Gere-
formeerde Kerk. Aanvang 20.00 uur.
Onderwerp: Geen arbeid toch inkomen
Inleider: Ds. Pasman

Het bestuur

BIJ:

BOEKEN WEEK 1984
van 21 t/m 31 maart

„Wie boeken leest, beleeft meer".

Bij aankoop van f 19,50 aan boeken,

De Ortolaan"II

van Maarten v.h. Hart GRATIS
Zolang de voorraad strekt

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 05752-3100.

GROTE BINGO
op 7 april a.s.
bij Café d'n Olde Kriet
te Wichmond.

Hoofdprijs: 1 varken
(in pakket)

Aanvang 20.00 uur.

a.s. vrijdag

klaverjaswedstrijden
café-rest. Schoenaker

Ruurloseweg - Kranenburg

Welke 62+ of 65+ zou zo
vriendelijk willen zijn om mijn
tuintje bij te houden.
Te koop: kippenhokje met ren
voor ca. 6 tot 8 kippen.
Tel. 1515.

Te koop: racefiets 5 versn.
f170,-.
Tel. 05752-2405.

Als je voeten in de groei zijn
...dan heb je ^oeie schoenen nodig. Perfecte
pasvorm en steun rondom. Gemaakt van
kwalitatief hoogwaardig leer. Schoenen waar
je mee vwr de dag kunt komen.
Blue Pointsdus.

Dit is het helemaal. Leren college meisjes-
schoen in diverse mooie kleuren. Een weldaad
voor je voeten, ook al door het leren voetbed.

Maten 27-31
94.95

Maten 32-39
99.95

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

St. tot Huisvesting van Bejaarden in Vorden
Het bestuur van voornoemde Stichting roept sollicitanten op voor
een z.g. "invallers-pool" op het BEJAARDENTEHUIS "DE WEH-
ME".

Belangstellende

verpleegkundigen
bejaardenverzorgers/ sters
huishoudelijke hulpen

en

kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep, schrif-
telijk hun sollicitatie indienen bij:
Het Bestuur van de St. tot Huisvesting van Bejaarden te Vorden,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.
Tel. informatie verkrijgbaar bij de direktrice, mevr. J.M.E. Rouwen-
horst (05752-1448).

NATUURLIJK hebben we een grote keuze in

Vloerbedekking
en
Gordijnen

VOORDELIG?

nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

POELIER
HOFFMAN

Kuikenrollade
Kuikenlever

kiio 12,50
2,50

kilo 4,50
Kuikenborststukken k,i0 7,75

VALEWEIDE

Violen 24 stuks 10,75

10 stuksHeideplanten
Bos freesia's
Slaplanten en alle
koolplanten.

12,50
3,25



HIEMAND HOEFT UW
GEHEIMPJETE KENNEN.

Met een pasvorm die grenst
aan perfectie geeft panty-corselet Jolly
wat u het liefste ziet:

de nodige steun op de juiste
plaatsen. De kleur is
die van de huid, de
maten zijn B, C en D
80-90,de prijs is f 59,-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

AUTOBEDRIJF

TEGER bv
STATIONSSTRAAT 18, RUURLO. TEL 05735-1426

Fiat 126 personal groen 1974
Fiat 127 900 L 3 drs. geel 1978
Fiat 127 900 L 3 drs. groen 1981
Fiat 127 1050 CL 3 drs. blauw met 1980
Fiat 128 1300 spec. 4 drs. groen 1976
Fiat 131 1.6 CL 4 drs. beige 1981
Fiat Ritmo 75 CL 3 drs. blauw met 1979
Fiat Ritmo 85 S zilver met 1982
Fiat Ritmo 85 S beige 1982

AANBIEDING VAN DE WEEK:
BMW 316 met LPG rood '77 7450,-

Simca Horizon met LPG bruin met 1978
Renault 5 TS 3 drs geel 1979
Opel ascona 1.9 N 2 drs. groen 1979
Opel Rekord
1.7 N 2 drs. met LPG bruin 1980
Simca 1000 4 drs. zilver met 1977
Toyota Corolla 2 drs. bruin 1975

F I A T
UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE

weet wat tuinlief hebbers wensei

Het onverwoestbare
stalen blad is gelakt en
heeft een blanke,
scherpe snede.
Met essen T-steel
van 85 cm.

Van 39,95 Voor

RONDNEUS KRUIWAGEN
De bekende Fort kruiwagen van 80 liter in
gelakte uitvoering met luchtbandwiel

16 x 4. Van 107,15
Voor

Een kwaliteits tuinhark
met extra versterkte bui-
tentanden. Met open dul
en gebogen tanden. Rood
gelakt, zonder steel.
Van 8,6 5 Voor

TRIOMF POTGROND
80 LITER

Geef uw planteneen beter
leven. Verbeterde struk-
tuur van de tuingrond met
deze speciale, met mest-
stoffen en sporen verrijkte
potgrond. Ze zullen
u rijk belonen! Ook
geschikt voor
kamerplanten.
Van 11,05 Voor

Ivosta siertuincompost
geeft een beter resultaat.
Het is een verrijkt, ge-
mengd, organisch bo-
demverbeterend middel.
45 liter. Van 10,50 Voor

GEDROOGDE KOEMEST
KORREL, 25 LITER

delijkste manier
ezon-

Het blijft de milieuvrj
van bemesten, voor
de, krachtige groei. ifPg'e-
droogde vorm is Komeco
koemest bovendien han-
dig verwerkbaar.
Van 21,90 Voor

GEDROOGDE OEMEST-
POEDER,25LiiER

Voor het extra fijne en snelle
mestwerk. Komeco mest -
poeder wordt snel door de
planten opgenomen en bevat
alle noodzakelijke voedings-
stoffen. Van 16,10 Voor

De eerste bomen staan al weer in de knop. Menige tak begint schuch-
ter aan z'n eerste scheuten. Het wordt weer voorjaar. Voor u is het nu
de hoogste tijd om te gaan planten, zaaien en verzorgen, als u straks in
de zomer wilt kunnen genieten van een tuin vol geuren en kleuren.
Zoals u dat van een agrarische specialist mag verwachten, is Welkoop
ook uw tuinspecialist bij uitstek. En u vindt bij Welkoop niet alleen alle
tuinartikelen die u nodig heeft, maar ook de mensen die u een goed,
deskundig advies kunnen geven. En of dat nog niet genoeg is hebben
we óók nog een flink aantal prijzen tijdelijk verlaagd. Dat is nog eens
voordeel op de groei!

De populairste tuinkas, die
eigenlijk overal op z'n
plaats is. Kompleet met
goten, klapraam en
schuifdeur, inclusief glas.
Afmetingen 191 x 2 5 4 x
207 cm (bxlxh)
Van 12 3 5,-Voor

Onbeperkt tuinplezier,
het hele jaar rond met

Baco tuinkassen.
BACO TUINKAS BG 812

Meer ruimte, meer mogelijkheden biedt
de BG 812. Afm.: 253 x 378 x 211 (bxlxh).
Kompleet met goten,

klapraam en
schuifdeur,
incl. glas.

Van 2.370-Voor 1850r
Aanbieding geldig t/m 21 april 1984

L ABORA SPITVORK
U kunt zelfs niet te veel aarde op
uw vork nemen met deze 4-tands
spitvork. Vandaar dat hi j bij duizen-
den boeren en tuin-
ders al jaren in
gebruik is. Met
essen T-steel
van 85 cm.
Van 32,75 Voor

HANDCULTIVATOR
De zorgzaamste manier van tuinieren blijft
toch het "met de hand doen". Zeker met
deze handcultivator die
met z'n 3 ganzevoet-tan-
den en konische dul een
werkbreedte heeft van
11 cm. Zonder steel.

Van 8,40 Voor

SNOEISCHAAR
Een even veilig als perfekt stuk tuinge-
reedschap, deze ETC snoeischaarjn licht-
metalen uitvoering. Met
stalen snijmessen, duim-
sluiting en handgrepen
met rood plastic over-
trokken. Van 22,70

Voor

WERKHANDSCHOEN^
Bescherm uw handen tegen scherpe voor-
werpen, koude en hitte
met deze soepele
handschoenen van var-
kensnerfleder. In gevoer-
de uitvoering met linnen
rugzijde. Van 6,50

Voor

L ABORA STEEKBATS
Die gaat heel wat jaren mee! Met sterke
essen T-steel van 85 cm, een platte rand

en een half gebogen dul.
Van 23,70

Voor

KENNER
ONIJNEKORREL

Diervoeders van de hoog-
ste kwaliteit. In voorde-
lige 5-kilo verpakking.
Van 5,35 Voor

KENNER ZANGZAAD
Ieder vogeltje zingt zoals
'ie gebekt is. Met Kenner
zangzaad kan dat zelfs een
aria betekenen. 5 kg.
Van 11,70 Voor

KENNER DINER
Drie kilo krachtvoer voor
uw trouwe viervoeter.
3 kg.
Van 10,50
Voor

l

DOKAT KATTEBROKJES
Uw kat is er dol op! 5 kg.
Van 19,95
Voor

1&&
HUISHOUDTRAP

Een stabiele, veilige
huishoudtrap in alumi-
nium profiel met extra
verstevigings-
banden.
6-Treeds
model.
Van 88,75
Voor

BRUCA DROOGMOLEN,
50 METER —&

Dat is 50 meter
wasgoed op één klein
stukje tuin! Hij is ge-
heel roestvrij: extra
geanodiseerd alumi-
nium en hulpstukken
van onbreekbaar ny-
lon. Inclusief grondanker.

Van 140 -
Voor

PLASTIC EMMER
De emmer voor alles: autowassen, ramen
zemen, vloeren dweilen,
enz. Handig is de maat-
verdeling van binnen.
Met versterkte bodem.
Inhoud 11 liter.
Van 6,50 Voor

TIST WASPOEDER, 10 KG
Ech t . . . meer hoeft een fosfaatarm kwali-
teitswaspoeder niet te kosten. Tist geeft
een schone en
kraakheldere was.
Nu met prachtige,
grote theedoek
gratis.
Welkoop aktieprijs

BLACK & DECKER
VLAKSCHUURMACHINE

Schuur razendsnel deuren, panelen en
andere grote vlakken met deze DN 41 D.
Hij heeft snelspanklemmen, een vermo-
gen van 135 Watt bij 20.000 schuurbewe-
gingen per minuut en een
gewicht van 1,4 kg.
Van 109,-
Voor

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuin.voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 1984.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel: 1256

WOONHUIS
met grote kamer, keuken, bijkeuken, bad-
kamer en 3 slaapkamers en tuintje te huur
a.d. Burg. Galleestraat 44 in VORDEN.

TELEFOON 08340-24033 en 23860.

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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

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

«J \JVVEZ land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatfe
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Ja iedere dag
Ja ieder uur is
brood opnieuw
een avontuur.
in meer dan
40 soorten

bij uw Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

VOOR UW TUIN
Volop bloeiende
Primula's, Violen en
Aubritia.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat15, Keijenborg
Tel. 05753-1395.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Grote
tuinmeubel show
van 24 tot en met 31 maart
TERRASSTQELEN stapelbaar en inklapbaar, hoog en laag

TGITcISStOGlBn met o.a. 3 jaar en 5 jaar garantie

Tuinbanken
Groot assortiment

kussens, bedden, ligstoelen,
campingstoelen, parasols, tafelkleedjes

OOK LOSSE ONDERDELEN OA. ARMLEUNINGEN, VEREN, DEKJES ENZ.

TIJDENS DE SHOW EXTRA KORTINGEN (S

enz.

ii

OOK ALLES VOOR UW CAMPING

Atomica Verkoopii

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2139
Openingstijden van maandag t/m zaterdag, 's woensdagsmiddags na 12.00 uur gesloten.

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.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise
ren. Bel voor een afspnuik
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie rneu
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseui
Hackforterwey 19

Wichmond

ïelefoon05754 517
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Veel belangstelling voor
uitvoering Sursum Corda
Voor de jaarlijkse uitvoering van de Vordense muziekvereniging "Sursum Corda" bestaat al-
tijd zoveel belangstelling dat deze uitvoering gedurende drie avonden gehouden wordt. Afge-
lopen vrydag- en zaterdagavond vonden de eerste twee uitvoeringen plaats in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Beide avonden "volle bak", hetgeen op de slotavond op zaterdag 24
maart zeer zeker ook het geval zal zijn. Onder de aanwezigen onder meer het voltallige colle-
ge van B&W.

Het werd een avondvullend program-
ma waaraan door alle "onderdelen"
van de vereniging werd meegewerkt.
Aan het begin sprak voorzitter W.
Chr. Wichers een welkomstwoord,
waarbij hij tevens een overzicht gaf
van het wel en wee van de vereniging
in het afgelopen jaar. Zo memoreerde
hij het overlijden van de heer Johan
Lenderink die 36 jaar als tromslager
deel van het korps had uitgemaakt.
Voor deze jaarlijkse uitvoering werd
Sursum Corda de helpende hand ge-
boden door de heer Herman Weuste-
nenk normaliter de tromslager van
"Concordia" uit Vorden. Voorts ver-
telde de heer Wichers dat "Sursum
Corda" tegenwoordig een nieuwe diri-
gent heeft, te weten de heer S. Hans-
wijk uit Winterswijk. Hij volgde de
heer ten Brink op.
Sursum Corda bood deze avond een
zeer gevarieerd programma dat begon
met een optreden van het jeugdkorps
onder leiding van Simon Hanswijk. In
dit korps, bestaande uit circa zestien
leden voerden de klarinetten en trom-
petten de boventoon. De mars 'The
men of Harlech" vormde het sluitstuk
van hun optreden.
Het jeugdkorps kwam deze avond nog
een keer voor het voetlicht namelijk

met een gezamenlijk optreden met
het muziekkorps.
Het muziekkorps zelf, eveneens on-
der leidng van dirigent Simon Hans-
wijk bracht een zevental nummers
waaronder Choral Partita (koraalbe-
werking van Kees Vlak), Vastena-
vondmuziek van H. van Lijnschoten;
Playful Interlude en Willy Hautvast en
een ouverture van Sillivan-Mol.
Het korps besloot met een drietal vro-
lijke stukken waaronder een mars,
niet te vergeten de bewerking van het
Beatles nummer "Let it be", terwijl
het "Lastima" van Malando aan het
slot eveneens zeer goed uit de verf
kwam.
De minirettes onder leiding van Anja
Meijer-Weustenbrink; de mini-mini-
rettes onder leiding van Riet Lense-
link-Kettelerij; de majorettes onder
leiding van Anja Meijer-Weusten-
brink en eveneens onder haar leiding
de mini-majorettes kwamen deze
avond ook uitvoerig aan bod. Deze
verschillende meisjesgroepen lieten
zien hoever ze tot dusver gevorderd
zijn. Hun optredens werd zeer op prijs
gesteld.
Hetzelfde kan gezegd worden van de
drumband met lyra-korps onder lei-
ding van Jan Hilferink met tamboer-

maitre B. Wunderink. Jan Hilferink
gaf tekst en uitleg bij het gebodene.
Tussen de verschillende program-
maonderdelen werd er een show ge-
geven door Jolanda Broekman en
Greta Zweverink alsmede door Irna
Hissink en Yvonne Bultman. De
meisjes deden het alleraardigst en
hadden veel aandacht aan hun kledij
geschonken.
Ter afsluiting van het muzikale pro-
gramma verschenen alle groepen t'e-
samen op het toneel. Voorzitter Wi-
chers overhandigde als blijk van waar-
dering fraaie boeketten bloemen aan
mevrouw Hilferink; Anja Meijer en
Riet Lenselink.

Beide avonden gaf de toneelvereni-
ging "Vordens Toneel" na de pauze
een opvoering van het toneelstuk "Als
de mei in het land komt". Een blijspel
onder regie van Henk Holsbeeke dat
vlot werd gespeeld en wat bij de aan-
wezigen in de zaal danig op de lach-
spieren werkte.
Medewerking werd verleend door
Harrie Hilferink, Henk Wullink; Hen-
riet Fokking; Anke van Zeeburg; Har-
rie Hesselink; Henk Boersbroek; Ans
Hekkelman en Marie Schuppers.
Voor grimering zorgde H. Jurriens.

mendaal. Op 30 maart is er een kege-
lavond bij "De Boggelaar". Ook niet
leden zijn op deze avond welkom. Op
6 april is er een tafeltenniscompetitie
in het dorpscentrum.
Overigens kan de vereniging nog best
wat leden gebruiken. Voor inlichtin-
gen kan men terecht bij Jan Hendrik-
sen, te. 6764.

Voorjaarsrit
De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zon-
dagmiddag 25 maart een orienterins-
rit. Deze voorjaarsrit is uitgezet door
de heren J. Luiten en L.H. de Boer. Er
wordt gereden volgens KNMV regle-
ment. Tevens is er een klasse voor be-
ginners. De start van deze 50 kilome-
ter lange rit is bij café Schoenaker om
13.30 uur. De prijzen bestaan uit bloe-
men en planten.

SAKOR collecte
In de week van 26 maart tot l april a.s.
organiseert de stichting SAKOR de
jaarlijkse kollekte ten behoeve van de
Nederlandse Kinderbescherming.
Er zijn in ons land ca. 30.000 kinderen,
babies, kleuters en oudere jeugd aan
wie hulp en steun wordt geboden,
omdat er thuis iets dreigt mis te lopen
en omdat vanwege opvoedkundige si-
tuaties de problemen niet meer te
overzien zijn.
De golf van bezuinigingen komt ook
hard aan in de kinderbescherming en
brengt een verantwoorde hulpverle-
ning ernstig in gevaar. Jeugd die aan
de zorg van de kinderbescherming is
toevertrouwd heeft evenals andere
kinderen behoefte aan aandacht.
Dikwijls zelfs EXTRA aandacht. Deze
kan worden gegeven in de vorm van
een kleine attentie, een nieuw kle-
dingsstuk, eens naar de film of noemt

De heer C.Chr. Voerman (CDA):

„Woonwagenlokatie aan de
Overweg minst slechte oplossing"
Ondanks het feit dat de meerderheid
van een commissie ad hoc het college
had geadviseerd de woonwagenloka-
tie nabij de zuiveringsinstallatie te kie-
zen, houdt het college toch haar stand-
punt vast dat deze lokatie aan de Over-
weg moet worden gesitueerd. De heer
Vunderink wees erop dat de lokatie bij
de zuiveringsinstallatie bij de hogere
overheden op grote bezwaren zal stui-
ten en dat daarvoor geen goedkeuring
zou worden verkregen.
„Ik wens mij niet neer te leggen bij de
beslissingen van de hogere instanties.

We zitten hier gewoon voor snot, de
gehele bevolking van Vorden wordt
gediscrimineerd", zo sprak de heer H.
Tjoonk (WD). De heer J. Bosch
(PvdA) zei dat hij redelijkheid en logi-
ca van voorstellen inzake bestemming
voor woonwagens, die in het land de
ronde doen, niet heeft kunnen ont-
dekken. „Wij opteren voor de keuze
aan de rondweg", zo sprak hij.

De heer C.Chr. Voerman (CDA):
„Wij vinden als CDA de lokatie aan de
Overweg de minst slechte oplossing."

,. U W GELD
GROEIT SNEt.

EN BLUFT TOCH
DIRECT OPVRAAGBAAR.

DEPATENlREKENING
'N GEWELDIG GOEIE SPAARREKENING VAN DE

Commissie financiën hoopt op
snelle realisering superonrendabele
gasaansluitingen

De commissie financiën ging dinsdagavond met het
collegevoorstel akkoord om ƒ209.000,- beschikbaar te
stellen voor de realisatie van de superonrendabele gas-
aansluitingen in het buitengebied. De commissie ver-
bond er evenwel de consekwentie aan, dat wanneer
mocht blijken dat de overheidssubsidie uitblijft, men
zich opnieuw nader zal beraden.

bondsspaarbank s
voor Twente en Oost-Gelderland

De heer B. van Tilburg zei als „inspre-
ker" dat de grenzen voor het onrenda-
bel zijn, willekeurig zijn getrokken.
De burgers worden verschillend be-
handeld zo vond hij. De heer van Til-
burg hield een pleidooi voor degenen
die zich destijds hebben gemeld voor
Nota Zes, maar toen door de Gamog
werden uitgesloten, dat deze alsnog in
Nota Zeven worden opgenomen, on-
der dezelfde normen als die golden
voor Nota Zes. De heer B. Abbink, die

sprak namens de gascommissie in
Vorden, hoopte dat er voor hen die
meer dan 150 meter van de leiding
afliggen, een bijdrage gevonden kan
worden opdat ook deze groep op het
gas kan worden aangesloten. Voor-
waarde voor de realisatie van aanslui-
ting in de superonrendabele gebieden
is dat 80 procent van het aantal perce-
len (dat wil zeggen 206 percelen) ook
daadwerkelijk gas gaan afnemen.

Politienieuws

Inbraak in loods
In de nacht van 14 op 15 maart islnge-
broken in een loods van het zuive-
ringsschap IJssellanden-Baakse Beek.
Nadat eerst het hek was opengebro-
ken werd toegang verschaft tot de

loods. Een aantal gereedschappen
werd ontvreemd. Middels een kruiwa-
gen werd het gestolene vervoerd, ver-
moedelijk naar een gereedstaande au-
to.

Inbraak huis
Op 16 maart jl. tussen kwart over ze-
ven en elf uur is ingebroken in de wo-
ning van de familie P. aan de Ruurlo--
seweg. Er wrden geen braaksporen

aangetroffen. Onder meer werd een
filmcamera met toebehoren ontv-
reemd.

Verkeerscontrole
Tijdens een radarcontrole op de Zut-
phenseweg kregen een zevental auto-
mobilisten een proces-verbaal wegens
overtreding van de toegestane ver-
keerssnelheid. Een automobilist had
een snelheid van 106 km per uur.
De heer A.H.C, uit Diepenveen werd
tot stilstand gebracht toen werd ge-
constateerd dat hij in plaats van tach-
tig kilometer liefst honder vijf en der-
tig kilometer per uur reed.

Onvoorstelbaar
Een plaatselijke bakker waarschuwde
de rijkspolitie toen een tweetal man-
nen uit Hoorn, na een tweetal pud-
dingbroodjes te hebben besteld deze
over de toonbank uitsmeerden. De
Rijkspolitie ontfermde zich over dit
tweetal.

Speurtocht Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft voor vrijdagavond 23 maart een
speurtocht op het programma staan.
Deze tocht is uitgezet door Henk
Oortgiesen en Els Abbink. Het ver-
trek is vanaf 20.00 uur bij Hotel Bloe-

u zelf maar op! Er zijn vele kinderen
die het gehele jaar in een tehuis ver-
blijven en nooit bij ouders of familie
kunnen gaan logeren. Hen gunnen wij
graag een korte kampeer- of fietsva-

, kantie. Voor deze - zo noodzakelijke
extraatjes - kollekteren de vele dui-
zenden vrijwilligers en doen zij een
beroep op de gehele nederlandse be-
volking.

DUS OOK OP U! Want... het gaat om
een kind. Voor de collecte in Vorden
geldt al enkele jaren, dat 60% van de
opbrengst direct bestemd is voor het
jongenshuis "Klein Engelenburg" te
Brummen.

Pupillenkampioenschap
van Gelderland
In Huissen werd zaterdag het pupil-
lenkampioenschap van Gelderland
afgewerkt. Zowel Anja Bouwman als
Rik Slutter konden in de voorrondes
van 6 spelers de finale niet halen, al
scheelde dat bij Rik slechts l punt. In
de 2e finale groep werd Rik Slutter 2e
met 4 punten uit 3 wedstrijden. Anja
Bouwman werd als winnaard uitge-
roepen van de 3e finalegroep.
Kampioen werd de Nijmegenaar Mi-
chael Palmer, die de vorige week ook
al de titel bij het sneldammen verover-
de, en kennelijk van plan is in de voet-
sporen van zijn vader te treden.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

22 mrt. Bejaardenkring
Dorpscentrum

23 mrt. Jong Gelre speurtocht
Hotel Bloemendaal

25 mrt. Bazar/rommelmarkt
Samenwerkingsschool
Kranenburg

27 mrt. ledenverg. V.V.V.
28 mrt. NCVB kindermishandeling
28 mrt. Plattelandsvrouwen

Vrouwenraad met
kindermishandeling

30 mrt. Jong Gelre kegelen
De Boggelaar

30 mrt. feestavond s.v. Ratti

5 april Bejaardenkring
Dorpscentrum

6 april Jonge Gelre tafeltennis
Dorpscentrum

11 april Jong Gelre agrarische

gespreksgroep, Hotel
Bloemendaal

13 april Jong Gelre Regionale
culturele wedstrijd, Dorps-
centrum.

17 april KPO
17 april NCVB, Vrouwen in de kunst
19 april Bejaardenkring

Dorpscentrum
25 april Plattelandsvrouwen
27 april Jong Gelre tafeltenniscom-

petitie, Dorpscentrum
28 april Jong Gelre prov. ledenver-

gadering, De Keizerskroon
Ruurlo

april Jong Gelre excursie
agrarischegespreksgroep

3 mei Bejaardenkring
Dorpscentrum

9 mei Plattelandsvrouwen
Eendags bestuur

8 mei KPO fietstocht
15 mei NCVB Vrouwen in de bijbel
17 mei Bejaardenkring

Dorpscentrum

7 juni Bejaardenkring
Dorpscentrum

19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta

Adverteren
kost geld...

niet adverteren
kost meer!

Bi'j ons in d'n Achterhoek
De brandweer is ok weer uut de problemen. Bi'j de luu die iets meer wet
as wa'j in de krante least was 't allange bekend dat t'r neudug verandering
mos komm'n. Te vake gebeurn 't dat, wanneer ze uut mossen rukken, de
cabines te klein waarn um iederene met te nemmen. Stuk veur stuk had-
den ze te kampen met oavergewichte, ze konn'n d'r gewoon neet meer
in. Ni'je wagens anschaffen leep nogal in de pepieren en in dizze tied van
bezuunuggen krie'j dat geld maor zo neet los op 't gemeentehuus. Ge-
lukkug heb ze d'r wat anders op evonnen: ze bunt now an 't trimmen.

Eiken maondagoavund, heel late nog wel, mot ze allemaole opdraven en
dan wod ze bi'jeschaafd, figuurluk dan wel te vestaon. Wanneer ze zo be-
zig bunt, dan mot 't ok wat Heken, dus heb ze 't brandweerpak ineruild
veur 'n kotte bokse. Dat was veur één van dizze jonges 'n merakels pro-
bleem, want hee passen nargens in. Uutendelukke kwam hè bi'j de Jan-
tjes terechte en dee vonnen nao lange zuuken nog zo'n oavermoatse wit-
te bokse woarvan ze nooit edach zollen hemmen dat ze den nog kwiet
zollen wodden. Zo'n zestien van dee brandweerkearls doot met die trim-
meri'je. Nao'k mien heb laoten vetell'n geet 't vedraaid goed, dizzen en
gene hef t'r al wel un pond of wat af en at 't zo deur geet bunt ze oaver un
jaor zo mager dat ze met de kniens deur de tralies kont vrett'n. Met veur
ons 't veurdeel dat ze dan volle gauwer bi'j un brand bunt, hendugge
kearltjes bunt now eenmaol vlotter as van die hele dikken. A'j dus nog
wat af wilt laot'n brann'n mo'j wel bedenken da'j d'r neet te lange met
kont wachten, anders is ow de brandweer te gauw af. Afgelopen dinsdag-
oavund was dat 't geval want ze mossen noar 'n brand in de van Gelre-
weg. Deurdat ze d'r zo rap waar'n was 't blussen 'n fluitjen van 'n cent. 'n
Voddenaar die ok noa de brand wol kieken knappen met zien auto heel
Vodden deur tot an de Boggelaar maor kon niks vinden. Jonges deur-
goan zo.

Oaver afbrannen epraot, uut mien jonge jaorn kan'k mien nog un besun-
der geval veur 'n gees haal'n. Brokken Willem wonn'n too in 'n olde keet
die hee tameluk hoge in de brandkaste had. In de hoppe natuurluk dat 't
geval nog 's un keer in de fik zol vliegen. Maor daor waarn al 'n heel'n
hoop schoers oaver etrokken die 't huus van Willem links hadd'n laot'n
liggen. Too d'r op 'n heiten zommerdag köppe an de loch kwammen, die
op onweer duu'n, lei Willem un plan an Toos, zien vrouw, veur. At 't
goed donderen en löchten vannach zol hee wel zorgen dat 't bi'j eur in-
sloog. De beste plaatse, zo oaverleijen ze, zol eur slaopkamer wean. Eur
enugst kind, un jonge van tiene, sleep an de andere kante van 't huus.
Um op de deale vuur te maak'n was te geveurluk, de geiten mossen ok
nog tied kriegen umme weg te kommen, met al dat stro kon 't wel 's te
hard gaon.

Too 't duster begon te wodd'n zett'n Willem de busse met peteröllie
klaor en too maor wachten. Tegen twaalf uur zett'n 't schoer goed op en
begon 't te donderen en te löchten van waor bu'j mien.
"Maak de jonge wakker en stuur 'm met de sikken nao de buurman",
schreeuwen Willem too d'r opens 'n goeien knetter kwam. Zelf leep e
met de peterölliebusse nao de slaopkamer en begon die löag te gieten
over de vloer, 't bedde, de stuule en de kaste. Now de brand t'r in. Hee
grep in de boksetesse nao de strieksweafels maor vuul'n niks as un paar
spiekers en un foette touw. Stik, waor had e die now, net had e ze nog in
de hande. Dan maor gauw in de kokken un ni'j deusken haal'n. In de kas-
te, waor ze anders in stonnn'n lei now allene nog un stuk pepier waor tien
deuskes in hadd'n ezett'n.
'Toos, waor bunt de strieksweafels?"
"Die bunt op, 'k heb ow straks 't leste deusken egeven".
Willem wodd'n hels op zichzelf, waor had e ze now elaot'n. Hee was nog
an 't zuuken too de buurman d'r an kwam vlechten, hechtend nao 'n ao-
sum. "Wat heur ik, hei'j brand, ow jonge had 't oaver inslaon".
"Jao, nee, 't is al weer uut", zei Willem met un rooien kop. "Wat stikt 't
hier toch, 't is ne*t of 'k peteröllie roeke".
"Oh, de busse is ons vanmeddag umme evallen".
De buurman was un wies man en vroog neet wieter. 'n Anderen dag zaog
e wel dat Willem met 't beddegoed an 't vebrannen was, dat had e emot
van Toos, die wol in die stinkpröttel neet meer slaopen. Al met al un
duur nachjen veur Willem maor zo geet 't ow a'j de strieksweafels kwiet
bunt, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uitslagen +
Programma v.v. Vorden
Zondag 18 maart: Vorden - Loener-
mark 0-1; Vorden 2 - Lochem 3 2-2;
Doetinchem 4 - Vorden 3 0-0; Vorden
4 - Ratti l 0-4; Baak 3 - Vorden 5 0-0;
Vorden 6 - Zutphen 6 8-0; Ruurlo 8 -
Vorden 7 1-7; SCS 4 - Vorden 8 1-1.
Zaterdag 17 maart: Vorden AH - DVC
AH 1-4; Socii Al - Vorden Al 1-6;
Vorden B l-Dieren BI 0-1; Dieren B2
- Vorden B2 l-2;ZelhemCl-Vorden
Cl 1-1; Vorden C2 - Diepenheim C2
10-0; Lochem C3 - Vorden C3 16-0.
PROGRAMMA: zondag 25 maart:
Winterswijk - Vorden; Vorden 2 vrij;
Pax 6 - Vorden 3; Vorden 4 - Erica 4;
Pax 8 - Vorden 5; Vorden 6 - Oeken 2;
Vorden 7 - Noordijk 4; Vorden 8 -
AZC8.
Zaterdag 24 maart: AZSV AH - Vor-
den AH; Vorden A l -Voorst Al; Erica
BI - Vorden BI; Vorden B2 - Almen
B l; Vorden C l - Vios-B C l; Eibergen
C3 - Vorden C2; SSS.E C3 - Vorden
C3.

Vorden - Ratti (M
S.v. Ratti begon agressief aan deze
wedstrijd, en kreeg via Dinant Hen-
driksen en Jos Schreur goede kansen
maar die werden helaas niet benut. Na
een kartier was het Ruud Heuvelink
die soleerde door de verdediging van
Vorden, gaf de bal keurig door op
Martin Overbeek die er 0-1 van maak-
te.
Na lang hard werken lukte het Martin
Overbeek er 0-2 van te maken. Ratti
drukte door, controleerde alles, wat
nog resulteerde in 0-3 door Dinant
Hendriksen.
Na rust zakte het tempo van de wed-
strijd. Ongeveer twintig minuten voor
einde maakte Dinant Hendriksen er
nog 0-4 van hetgeen tevens de eind-
stand was. Alle spelers waren het er
over eens dat een compliment voor de
scheidsrechter op z'n plaats was die de
wedstrijd soepel en correct leidde.

Loenennark pakt
beide punten in Vorden
In een zeer matige wedstrijd heeft
Loenermark zondagmiddag met 0-1
van Vorden gewonnen. De beide pun-
ten kwamen daardoor bij de gelukkig-
ste ploeg terecht. Voor rust een gelijk-
opgaande strijd met aan beide zijden
veel balverlies zodat er voor de toe-
schouwers weinig te genieten viel.
Aanvallend gebeurde er in feite niets
zodat beide doelverdedigers een ge-
makkelijke middag beleefden.

In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. Bij Vorden zagen Eddy Hid-
dink en Reindjan Westerveld een in-
zet rakelings over het Loenermark-
doel verdwijnen, terwijl aan de andere
kant doelman Wim Harms een paar
maal moest ingrijpen, hetgeen hij
zoals gewoonlijk weer betrouwbaar
deed.

Een kwartier voor tijd leek Vorden te
gaan scoren. Een schot van Peter Hoe-
vers werd door één der Loenermark
verdedigers van richting veranderd.
Via de paal caramboleerde de bal ech-
ter precies in handen van de Loener-
mark-doelman. Zes minuten voor tijd
viel de beslissing. De bezoekers kre-
gen op rechts een corner toegewezen.
De bal werd scherp voorgezet en kei-
hard door Anton Overbeek ingekopt.
Een fraaie treffer waarbij doelman
Wim Harms volkomen kansloos was.
In de slotminuten kwam in deze 0-1
stand geen verandering meer.

Damesvoetbal
Markelo - Ratti 2: (M
De dames van s.v. Ratti speelden zon-
dag in Markelo. Ratti nam in de eerste
helft het spel in handen, en was veel
meer in balbezit. De doelpunten ble-
ven echter nog uit. Pas in de 28e min-
uut viel het eerste doelpunt. Gerrie
Steenbreker schoot de bal richting
doel en deze kwam via een Markelo-
speelster in het doel terecht.
Kort daarop kwam er een mooie voor-
zet van Gerrie Berendsen en Gerda
Bos maakte deze voorzet af in de 31e
minuut. Met de rust was het 2-0.
In de 2e helft bleef het spelbeeld het-
zelfde. Markelo kwam nauwelijks aan
aanvallen^toe. Tevens liet s.v. Ratti
kansen onbenut. 3-0 werd het door
Gerrie Berendsen. Jolanda Temmink
bracht de stand op 4-0 in het voordeel
van Ratti. Dit werd tevens de eind-
stand.

Zaterdagvoetbal
Ratti - Eerbeek 1-0
Afgelopen zaterdag moest Rafti l aan-
treden tegen de nummer 2 in de com-
petitie: de Eerbeekse Boys. De Kra-
nenburgers hadden nog wat goed te
maken want in de uitwedstrijd werd
een 3-1 nederlaag geleden.
Een aanvankelijk goed tegen elkaar
opgaand duel met zowel aan Ratti-zij-
de als aan Eerbeekse-zijde goede kan-
sen bleek al snel in het voordeel van
Ratti te vallen. Harm Welleweerd kon
al vrij spoedig 1-0 scoren doordat de
keeper van de gasten blunderde. Om-
dat hij de bal niet klemvast kon pak-
ken was de Ratti-middenvelder er als
de kippen bij om via een schitterende
schijnbeweging zijn tweede seizoen-
treffer te scoren.
Na de rust was het Eerbeek dat iets
moest gaan ondernemen, maar de
Ratti-verdediging met slotman Her-
bert Rv-tgers stond niets toe. Ook
kreeg de thuisploeg nog enkele kan-
sen via Jan van Bommel die was inge-
vallen voor Wim Stokkink.
Tien minuten voor tijd werd het nog
even kritiek voor de Rattianen. De
scheidsrechter gaf tot verbazing van
iedereen een penalty aan de gasten
omdat laatste man Reinier Gosselink
handsbal, weliswaar aangeschoten,
maakte. Maar de voortreffelijk kee-
pende Herbert Rutgers zag de bal in
"zijn" hoek geschoten en stopte de
strafschop op een sublieme wijze.
De wedstrijd eindigde in een l -O stand
in het voordeel van de Vordenaren die
nu op de 5e plek staan met 15 punten
uit 14 duels.

Werden de vorige beide wedstrijden
nog gewonnen, nu was het Pavanda,
dat een onsamenhangend spelende
Vordense ploeg met 4-5 klopte. Nadat
Pavanda de leiding had genomen,
bracht Richard Bargeman Velocitas
eerst langszij en even later zelfs voor-
bij de Lochemse formatie. Na een 2-2
ruststand nam Pavanda wederom de
leiding, doordat de bal eendrachtig
over de eigen doellijn werd gewerkt.
Vlak daarop scoorde Jan Addink van-
uit een onmogelijke hoek 3-3. Dit
doelpunt gaf niet de nodige en gewen-
ste rust. Men bleef ongeorganiseerd
spelen. Pavanda bestrafte dit door de
score uit te bouwen naar 3-5. Tijdens
het wanhoopsoffensief in de slotfase,
slaagde alleen Mark Rouwen er in de
bal nog éénmaal achter de Lochemse
keeper te deponeren. Eindstand 4-5.
UITSLAGEN: Velocitas l - Pavanda
3 4-5; AZC 2 - Velocitas 3 3-2.
PROGRAMMA: maandag 26/3
Ruurlo: Ruurlo 2 - Velocitas 1.
Vorden: Velocitas 2 - Ruurlo 1.

Waterpolo dames
De dames van Vorden '64 speelden
voor de competitie "thuis" (Graaf Ot-
tobad te Zutphen) tegen het dames-
team DWL uit Westervoort. DWL
opende de score in de eerste periode,
waarna Vorden '64 in de tweede perio-
de op gelijke hoogte kwam door een
doelpunt van Diseré Westerveld. Vor-
den '64 miste vele kansen, de bal
kwam meerdere malen terecht op het
latwerk.
DWL nam in de derde periode weder-
om een voorsprong 1-2. Met veel in-
zet en veel zwemmen slaagde Vorden
'64 erin om de verdediging gesloten te
houden. Via doelpunten van Diseré
Westerveld en Hermien Tiessink wis-
ten de dames van Vorden de achter-
stand om te zetten in winst: 3-2.

S.K.V.W. - Ratti 1-1 Waterpolo jongens
Ratti moest zaterdag spelen tegen de
mede-koploper SKVW, hoewel Ratti
l punt voorsprong had. Winst zou een
voorsprong betekenen van 3 punten.
Het werd een zeer rommelige wed-
strijd, en er werd veel te hard gevoet-
bald. Ratti koos met wind mee.
Het eerste kwartier was een aftasten
van beide elftallen. Langzamerhand
kwam Ratti meer in de aanval. Enkele
kansen gingen verloren. Scheidsrech-
ter Westerveld had het moeilijk.
In de 28e minuut kopte Gerrit Hoe-
tink keurig in. De terugstuitende bal
kwam voor de voeten van Robby Im-
mink welke geen fout maakte en keu-
rig inschoot 0-1. Ratti bleef de voor-
sprong behouden tot de rust.
Na de rust kwam SKVW sterk opzet-
ten. Ratti kreeg het dan ook de eerste
20 minuten moeilijk. In de 15e
minuut na rust kwam het tegendoel-
punt van SKVW. Uit een vrije trap
moest Wassink handelend ingrijpen,
maar de bal kwam voor de voeten van
een SKVW speler, en die scoorde be-
heerst 1-1.
SKVW bleef aandringen, maar mede
daardoor kwamen er uitvallen van
Ratti welke niet ongevaarlijk waren.
Robby Immink en Gerrit Hoetink
kwamen gevaarlijk door, maar kon-
den deze kansen niet in een doelpunt
uitdrukken.
Langzamerhand vorderde de tijd en
ging Ratti weer sterker spelen. SKVW
gaf zich in de laatste 10 minuten ge-
wonnen, en moesten gezien het gehe-
le spelbeeld tevreden zijn met een 1-1.
Een mooi resultaat van Ratti dat bo-
venaan blijft met l punt voorsprong
op SKVW.

Het jongensteam van Vorden '64 trad
aan tegen de Houtrib in het Graaf Ot-
to bad. Vorig seizoen is het team van
Vorden gepromoveerd, maar dit jaar
zal het wel weer degraderen, want er
zijn inmiddels al heel wat wedstrijden
verloren. Ook tegen de Houtrib werd
een forse nederlaag geleden.
De eej^e periode verliep nog aardig
voor ̂ Pden '64, na eerst met 0-2 ach-
ter te zijn gekomen, maakte Han Be-
renpas er 1-2 van. In de tweede perio-
de liep de achterstand op tot 1-5, waar-
na Martin Siebelink er 2-5 van maakte
en de^butrib verder uitliep naar 2-8.
In delfde periode werd het 3-8 door
Han Berenpas en maakte het Houtrib
er nog twee doelpunten bij 3-10.
De eindstand werd bepaald door Han
Berenpas 4-10. In deze wedstrijd wer-
den veel overtredingen gemaakt
waardoor veel spelers voor 45 secon-
den het water moesten verlaten.

Dash straten-
volleybaltoernooi
Het tweede Stratenvolleybal-toernooi
wordt dit jaar gespeeld op een drietal
dinsdagavonden t.w. 29 mei, 5 juni en
12 juni.
Het belooft een sportief gebeuren te
worden. Door meerdere teams wordt
al gedurende meerdere weken ge-
traind. Het zal de winnaars van het
eerste toernooi niet gemakkelijk ge-
maakt worden om de wisselbeker op-
nieuw mee te nemen.
Inschrijving voor deelname is nog mo-
gelijk tot 15 april a.s.

Winst voor Dash
Ratti - Eerb. B 4-1 dames in Kampen
Een sterker Ratti moest toch toestaan
dat de gasten de eerste helft afsloten
met een 0-1 voorsprong. Na de rust
pakte Ratti de zaken resoluter aan. Na
drie minuten spelen maakte Freddie
Bos de stand gelijk. Robby Heuvelink
bracht met twee gave treffers de
thuisclub op een 3-1 voorsprong.
Edwin Hartman bepaalde kort voor
tijd de eindstand op 4-1.

Ratti - Etten 4-1
De dames speelden een goede wed-
strijd en door doelpunten van Brigit
Bos en Mario Gotink (2x) werd een
ruststand bereikt van 3-0. Etten maak-
te na rust uit een corner een tegen-
doelpunt. Marjo Gotink tenslotte
vuurde een kogel op het Ettense doel
af, welke bal van richting werd veran-
derd en achter de Ettense doelvrouwe
verdween.

Velocitas l - Pa van da 3
Evenals in de twee voorafgaande com-
petitiewedstrijden, liep Velocitas in
dit duel meer tegen zich zelf te voet-
bal len, als tegen de tegenstander.

De dames van Dash Vorden hebben
zaterdagmiddag een belangrijke 2-3
zege behaald tegen Reflex uit Kam-
pen. De Vordense dames zitten nog in
degradatiezorgen en komen door de-
ze overwinning weer een duidelijke
stap in de goede richting.
Het werd in Kampen overigens, en
begrijpelijk, een zenuwachtige wed-
strijd, want ook Reflex is nog niet vrij
van zorgen. Door een reeks goede
opslagen van Bettine Rouwenhorst
behaalde Dash een 11-15 setzege. In
de tweede set leek dit zich te zullen
herhalen. Middels Bettine Rouwen-
horst kam Dash op gegeven moment
zelfs op een 1-7 voorsprong, doch ge-
heel onnodig werd uiteindelijk toch
met 15-11 verloren.
In de derde set een goed spelend Dash
team dat Reflex met 6-15 geen enkele
kans gaf. In de vierde set waren de rol-
len weer duidelijk omgedraaid en won
Reflex met 15-8. In de vijfde en beslis-
sende set startte Dash slecht en stond
de ploeg al vrij snel met 6-1 achter. De
Vordense dames kwamen echter uit-
stekend terug en wonnen uiteindelijk
met 10-15. Zaterdag speelt Dash thuis
tegen Tornado.

Badminton
Woensdag jl. moest het 2e team van
Flash-Vorden zijn laatste competitie-
wedstrijd spelen van dit seizoen, en
wel in de Hanzehal te Zutphen tegen
een team van B.C. Rianto. Om kam-
pioen te worden moest het laatste ge-
noemde team deze wedstrijd winnen.
De Vordenaren gingen vol goede
moed de baan op. (Het was op volle
oorlogs-sterkte aangetreden, d.w.z. 3
dames en 2 heren) maar na een tijdje
zonk hen de moed in de gympie's. On-
danks de verwoede tegenstand werd
het helaas een grote nederlaag voor de
Vordense badmintonners.
De einduitslag werd B.C. Rianto-Vor-
den 8-0.

Sneldamcompetitie
voor teams
In de afgelopen week werd de 2e en
laatste ronde gespeeld van de snel-
damkompetitie voor teams. Maandag
speelde het eerste 8-tal in Eibergen.
Na de eerste ronde stonden DVD
Doetinchem en DCV l gezamenlijk
bovenaan. In de eerste ronde won
DIOS Eibergen verrassend van DVD,
waardoor de Vordenaren 2 punten los
waren. Een verpletterende 13-3 ne-
derlaag tegen DVD in de derde ronde
maakte een eind aan alle kampioensa-
spiraties; weliswaar stonden DCV en
DVD gelijk, maar Vorden had een
veel slechter doelgemiddelde. In de 4e
ronde werd tevens van DIOS (die ove-
rigens allen wonnen in de 2e ronde)
verloren. In de eindstand werd een
derde plaats behaald met 15 punten.
DVD eindigde als Ie met 17 punten,
DIOS als 2e met 16 punten. Wieger
Wesselink en Henk Ruesink skoorden
9 punten in de 2e ronde, Wieger Wes-
selink was met 17 uit 10 de topskorer
van beide rondes.
Vorden 2 moest er dinsdag in Winters-
wijk voor waken, dat zij niet als laat-
sten eindigden, daar dan degradatie
naar een lagere poule aan de orde was.

Oranjevereniging Vorden
Wanneer wij enige weken verder zijn, dan is het alweer 30 april, feest in
Vorden. Koninginnedag.
Om ook dit jaar feestelijk deze dag te herdenken, heeft het bestuur der
Oranjevereniging weer een programma voor "jong en oud". Een paar flit-
sen uit het programma:
Op zaterdag 28 april een Achterhoekse avond in het Dorpscentrum met
"Diny en Wim", bekende achterhoekse artiesten met "Liedjes uit de
Achterhoek". Iets speciaals. Een toneelstuk van eigen bodem zal cen-
traal staan en als toetje een film over Oud-Vorden welke voor de meeste
inwoners geheel onbekend zal zijn. Uiteraard met de nodige sfeer er om
heen.
Het programma op 30 april heeft 's avonds een speciaal karakter. Dit
staat dan in het teken van Willem van Oranje. Een lampionoptocht en
groot vuurwerk zal de avond afsluiten. Wekelijks zult U op de hoogte ge-
houden worden van via het weekblad "Contact".
Donderdag 22 maart a.s. om 20.00 uur bij Bar-Bodega 't Pantoffeltje is de
ledenvergadering. Dan wordt o.a. het gehele feestprogramma bespro-
ken. Laten wij "Ons feest" vasthouden. U bent van harte welkom op deze
speciale ledenvergadering.
Tot ziens op deze avond.

Bestuur der Oranjevereniging.

Het begon goed met een 8-8 gelijkspel
tegen tot dan toe medekoploper DSO
Sinderen, en in de 3e ronde werd zelfs
gewonnen van de andere koploper
aan het begin van de tweede ronde,
DCZ. Zevenaar. Tegen DVTTerborg
en VADAC Varseveld werd echter
nipt met 7-9 verloren, waardoor in de
2e ronde 4 punten behaald waren en
in het totaal 8 punten. Het bleek ge-
noeg om de 4e plaats te kunnen hand-
haven. Bertus Nijenhuis was topsko-
rer van DCV2; 9 punten in de 2e ron-
de en 16 punten in totaal.
In Doesburg, waar DCV 3 op dinsdag
zijn opwachting maakte, kwamen 2
teams niet opdagen. DCD Doesburg
bleek hier ongenaaktbaar, want de
Vordenaren verloren met 4-10. Na
een remise tegen DSO 2 Sinderen en
een overwinning op WDV 2 Winters-
wijk, bleek in het totaal een 2e plaats
in het vat te zitten met 9 punten; l
minder als DCD Doesburg. Jurgen
Slutter was topskorer met 6 punten in
de 2e ronde en 14 in totaal.

Biljarver. Kranenburg
De wedstrijdformulieren die secreta-
ris Roelvink afgelopen week naar de
biljartbond De IJsselstreek zond ga-
ven alle een nederlaag voor de eigen
teams te zien. Het eerste team verloor
op eigen laken met 31-38 van Ons Ge-
noegen l. Het eerste team dat herfst-
kampioen was kan de kansen op de ti-
tel wel vergeten.

Kranenburg 2 verloor in Baak van Ex-
celsior 3 met 37-35.

Kranenburg 3 speelt erg wisselvallig.
Nu werd van De Boggelaar l verloren
met 39-29. Kranenburg 4 speelde
thuis tegen Excelsior 4. In een span-
nende avond werd op het nippertje
verloren van de mannen uit Baak met
35-39.

onder druk
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

CERTIFICAATHOUDER'

drukkerij weevars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat 53, tel. 05750-12306



M o de show Toegang gratis
met koffie

Wij houden 5 shows
's morgens om 9.30 uur en 10.45 uur

's middags om 13.45 uur -14.45 uur en 15.45 uur.

MODEHUIS

NA DE SHOWS
GELEGENHEID
TOT AANKOOP

VORDENTEL (05752) 1381

Voor U bekende mannequins
tonen het mooie modeseizoen

GEDISTILLEERD

Jonge
Florijn
17f25
Jagermeister 18,50
Coebergh
Bessen 14,95

WUNAANBIEDING
Amselfelder
Droge rode wijn

per 2 flessen GRAND CRU GLAS kado.

6,95

Riesling bischof , qi-
Fijne moezel • f W W

per 2 fles ROEMER gratis.

VINOTHEEK

SMIT
DORPSSTRAAT 10, VORDEN. TEL 1391

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 %o excl. glas en

f 0,95 °/oo inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 %».

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblM îd, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Warnsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.t/l. VORDENw.a.

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS

VOGELZANG 18, WICHMOND. TEL. Of 754-841

Wij verhuren

voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Vooral uwelectrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

2&*iV>

Comfortabel,
maar wel degelijk
mode!

(damesmaten)

Zo'n ferme wandelschoen van zacht nubuck-leer
geeft u vleugels. Geen wonder, want hij
heeft een ingebouwd voetbed en een
soepele, verende zool! Van oerdegelijk,
Hollands fabrikaat, zodat u er jaren
plezierig op vooruit kunt.
Styled by Verhulst.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat4, Vorden. Tel. 1342.

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

Koekoekboomseweg 4,
Wamsveld, tel. 05750-21800.G.J. HEUINK

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

met
Televisie

reparaties
— direct

naar

uw vakman
-' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
ihen Fel 05750 13813

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas-
tingaangifte. •
Tel. 05753-2268.

18&•

1983 Visa GTIpg
1983 Visa Super E
1983 Renault 11 GTL
1983 Renault 5 TS
1983 Visa club luxe
1982 GSA spec. break Ipg}
1982 2CV6 Charleston
1982 2CV6 special
1982CX Athenalpg
1982 Fiat Argentalpg

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurib tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

7982 Saab 900 GL
1982 Visa special
1981 GSA club
1981 Visa club luxe
1981 Renault 18 TSIpg

>1981 DyaneG
1981 2CV6 special
1981 Datsun bluebird Ipg
1981 Audi 80 L diesel
1981 GSA pal las Ipg

1980CX2500Dpallas
1980 GS A club
1980 Renault R4 GTL
1980 Volvo 244 DL Ipg
1980 2CV6 special
1979 G special Ipg
1979 Ford taunus Ipg
1978 G special
1978 GS club
1978 GS X1

RUESINKA



DASH STRATÏN-
VOLLEYBAL-
TOERNOOI

Inschrijfformulier of

inlichtingen te verkrij-

gen bij:
Mevr. W. Kuit

Brinkerhof 37

Vorden.

Tel. 05752-2917.

Velen bezochten en genoten van onze

GRANDIOZE SHOW
Komt u ook rustig kijken en passen uit onze

grote mode-kol lekt i e's
Keuze uit vele bekende merken. Mode voor het hele gezin.

Installatiebedrijf Weulen

Kranenbarg voor

* aanleg gas
* gasketels en haarden.

speciale prijzen
* goten + dakwerk

10 jr. garantie
* waterleiding installatie

enz.
Vraagt prijsopgaaf
Tel. 08342-1364.

Te koop: hout-, kolenkachel
merk Faber.
Tel. 05752-1676.

Zaterdagskarweitje

Wij kunnen voor opruimings-
werkzaamheden zaterdags
een jone man van 1 8 of 19

jaar gebruiken
Brieven onder nr 46-2

Bureau Contact.

Jong Gelre Warnsveld

REVUE
„PUUR NATUUR"

24 maart
Aanvang half 8

Uitrusting Eefde.

SURSUM CORDA

Er zijn nog enkele kaar-
ten voor de uitvoering
van 24 maart.

Te verkrijgen in het
Dorpscentrum.

De Supporters.

RUURLO

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. Ook open van 18.00 tot 19.00 uur

Boomkwekerij
Lucassen
Ganzensteeg 6, Kranenburg. Vorden.

>i
V>

Planttijd is er nu... ;•*

Bomen, Heesters ^
en coniferen ,-||
Uitgebreide sortering

haagconiferen
4̂ llPlis
^vMKt

VERKOOP OP ZATERDAG OF AFSPRAAK.
TELEFOON 05752-6721.

Bescherm uw bezit
tegen diefstal

Graveer uw postcode en huisnummer
in uw waardevolle eigendommen met
de

GRAFEERPEN 5lechls 2,95

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat, Vorden
Ruurloseweg, Kranenburg

NIEUWE KINDERSCHOENTJES?
Als verkoper van Bunnies beschikken wij over een elek^

tronische groeivormmeter, waarmee wij vaststellen of
bestaande kindervoeten nog wel passen.

Belangrijk voor een gezonde groei
van de voetjes van uw kind(eren). En die
meetservice is nog gratis ook!

EERST METEN DAN PASSEN.
Bunnies vindt u bij de vakman:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

a.s. vrijdag

klaverjaswedstrijden
café-rest. Schoenaker

Ruurloseweg - Kranenburg

Kunstgebittenreparatia

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

1 bloemkool 2,85
10 grote navelina's 3,98
Golden delicious 2kii0 2,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

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

ADVERTEREN?

C0NTACT!

Nu geld verdienen
Bij aanschaf van hoog rendement gas-
ketel, cadeau van benraad

1 automatische klokthermostaat t.w.v. 450,-

+ 250,- subsidie.

Vraag inlichtingen:

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

Geweldig lekker!
Proef eens het tarwe-roggebrood. Dat is een speciaal
volkorenbrood, samengesteld uit 2 goudeerlijke gra-

nen: tarwe en rogge.
Door de waterbindende werking van de rogge blijft

het dagenlang vers en heel smakelijk.
Zo uit de oven, dus vers.

in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Zie onze weekend reclames

Brood blijf (t) je pakken

met brood zit je

gebakken

Zo uit de oven in de

winkel

Echte bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg - Vorden Tel. 1384

Openbare vergadering

P.v.dA

afdeling Vorden in
Hotel Bloemendaal

op donderdag 22 maart,
aanvang 20.00 uur.

ONDERWERPEN

Woonwagenlokatie

Omleiding doorgaand

(vracht) verkeer

Voor al 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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

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

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo

huis aan huis

per post.

3300 exemplaren

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:

huis aan huis

per post

4500 exemplaren

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

ed. Warnsveld

huis aan huis

per post

3000 exemplaren

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.

Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.


