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Team van school 't Hoge nu Gelders-kampioen
Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Op zaterdag 3 maart werd in het gebouw
'De Coehoorn" te Arnhem de finale om
het Gelders kampioenschap school-
dammen gespeeld. Het team van School
't Hoge uit Vorden, dat onlangs in Ulft
als het beste van Oost Gelderland uit de
bus kwam, bond de strijd aan met zes
andere regionale winnaars. De ploeg
bestond uit Wieger Wesselink, Patrick
Eckringa, Nico de Klerk, Henk Hoek-
man. Jan Dijk en René Brummelman.

Het was een enerverende dag voor de
jeugdige dammers en hun begeleiders.
Pas in de laatste ronde, waarin 't Hoge
uitkwam tegen het favoriete team van de
Hervormde School uit Elspeet, viel de
beslissing ten guste van de Vordenaren
uit.

School 't Hoge werd kampioen school-
dammen van Gelderland! In het Dorps-
centrum werd de winnaars een ontvangst

bereid door schoolbestuur, oudercom-
missie, personeelsleden en ouders. Er
viel daar nog meer te vieren: Johan
Krajenbrink en Wieger Wesselink wer-
den resp. eerste en derde van Gelderland
in het persoonlijk jeugddamkampioen-
schap. Op 5 mei gaat de ploeg van 't
Hoge naar Winterswijk om daar deel te
nemen aan de halve finales voor het
Nederlands kampioenschap schooldam-
men.

Geslaagde zendings-avond in de Voorde
De zendingsavond, gehouden vorige
week donderdag - midden in de voor-
jaarzendingsweek van de Nederlandse
Hervormde kerk - mocht zich, tot ieders
vreugde, in een goede belangstelling
verheugen. Dokter Hellemans, tot nu
toe enige jaren als zendingsarts werk-
zaam in Kameroen en verbonden aan de
classis Zutphen, vertelde aan de hand
van dia's en een film over het land
Kameroen en over zijn medisch werk
aldaar. Hij beantwoordde vele vragen.
De heer H. S. J. Albers, secretaris-
penningmeester van de gemeentelijke
zendingscommissie, gaf een kort over-
zicht van de ontvangen gelden voor het
zendingswerk in het voorbije jaar 1978,
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de beurt:
laatste vervolg t.a.v. brandbeveiliging
van agrarische gebouwen;
verlenging rijbewijs;

Brandbeveiliging van agrarische gebou-
wen [slot |
In aansluiting aan de vorige berichten
over brandbestrijding en bouwkundige
beveiliging van agrarische gebouwen
volgt nu nog een aanvulling over ont-
snappingsmogelijkheden uit stallen en
verdere aanwijzingen voor het gebruik
van flessengas en aardgas.

Ontsnappingsmogelijkheden uit stallen.
Gebouwen voor de stalling van dieren
dienen ruim te worden voorzien van
deuren, verspreid over de gevels van het
gebouw. Vroeger waren deze vanzelf
aanwezig toen minder vee werd gehou-
den en mestdeuren noodzakelijk waren.
Bij de huidige grote gebouwen is dit niet
meer automatisch het geval en zullen
deze deuren bewust moeten worden
aangebracht. Zij moeten naar buiten
draaien en op een toegankelijke plaats
uitkomen. Als vuistregel kan gelden één
deur per 12 stuks rundvee of per 20
stuks varkens. De deuren minstens 1.10
meter breed.

Gebruik van flessengas en aardgas.
Vloeibaar gas voor verwarming, koken
enz. wordt in flessen in de handel
gebracht als butaan en propaan met o.a.
de volgende eigenschappen:

Butaan: Butaan is brandbaar gas dat
door de producenten (oliemaatschap-
pijen) in flessen en tanks wordt geleverd
voor diverse doeleinden. In het bijzon-
der daar waar aardgasleidingen ontbre-
ken wordt hiervan veel gebruik ge-
maakt. Butaan is zwaarder dan lucrft en
zal bij lekkage de neiging vertonen zich
op lage punten (kelders, via kieren en
gaten in vloeren ook kruipruimten) op te
hopen. Butaangas is dan ook als brand-
stof in de winter onbruikbaar wanneer
de flessen buiten zijn opgesteld. Het
spreekt vanzelf, dat men nooit door
middel van open vuur mag proberen de
temperatuur van het gas in de fles te
verhogen. De explosiegrenzen van het
gas bedragen 1,8 - 9,0%, dit betekent
dat een butaan-luchtmengsel met 1,8%

butaan al explosief is. De flessen moeten
in een vorstvrije ruimte worden opge-
steld, waarbij op vloerhoogte een ruime
en permanente ventilatie aanwezig dient
te zijn. Speciale aandacht te besteden
aan goede slangen en aansluitingen met
slangklemmen en afsluiters.

Propaan: Propaan is een brandbaar gas
dat evenals butaan voor diverse huis-
houdelijke en industriële doeleinden
wordt gebruikt. Buiten opgestelde tanks
omgeven door een hekwerk, bevatten in
het algemeen propaan, aangezien dat
gas bij lage temperaturen voldoende
druk blijft behouden. Propaan is zwaar-
der dan lucht en ook hier bestaat het
gevaar van gasophoping in lage, niet
geventileerde ruimten. Bij toepassing
van slangen zijn slangklemmen nood-
zakel i jk .

De opstelling van propaangastanks is
gebonden aan een hinderwet-vergun-
ning, welke op het gemeentehuis (afd.
Algemene Zaken) moet worden aange-
vraagd. Daarvoor gelden standaard-
voorwaarden waaronder het reeds ge-
noemde hekwerk; verder een afstand
van minstens 15 meter van woningen of
houten gebouwen en een regelmatige
keuring van de tank om de 6 jaar.
Binnenleidingen en installaties moeten
door deskundigen worden aangelegd van
metalen leidingen, voorzien van de
nodige afsluiters. Aardgas wordt via een
bui/ennet geleverd door de G.A.M.O.G.
Het is eveneens zeer brandgevaarlijk.
Daar het gas lichter is dan lucht zullen
bij eventuele lekkages de explosies hoger
in het gebouw plaats vinden. De deugde-
lijkheid van de installatie wordt hier
vóór de ingebruikneming gekontroleerd
door middel van een keuring door
G. A.M.O.G.-personeel.

Voor gasleidingen in installaties zijn de
volgende punten nog belangrijk:
1. Eventuele lekkages opsporen met

zeepsop, niet met een brandende
lucifer o.d.

2. Voor verbranding is aanvoer van
lucht en afvoer van verbrandings-
gassen nodig. Zorg dus voor lucht-
toevoeropeningen en voor een afvoer-
van verbrandingsgassen nodig. Zorg
dus voor luchttoevoeropeningen en
voor een afvoerkanaal bij alle soort
verbrandingstoestellen zoals geysers,

kachels, fornuizen, kookplaten enz.
3. Infraroodstralers moeten stevig wor-

den opgehangen door middel van me-
talen kettingen o.d. Nimmer ophan-
gen aan de gasslangü De stralers op
ruime afstand houden van brandbare
stoffen zoals hooi en stro.

Inlichtingen over brandbeveiliging wor-
den gaarne verstrekt door de afdeling
bouwtoezicht van de gemeente, p/a de
Horsterkamp 12, telefoon 2323.

Zorg op tijd voor het vernieuwen van uw
rijbewijs.
Vraag enige maanden tevoren de genees-
kundige verklaring aan.
Vooral de laatste maanden is het weer
talr i jke malen gebeurd, dat iemand te
laat tot de ontdekking kwam, dat zijn
r i jbewijs niet geldig meer was. Zoals
men weet is een rijbewijs vijf jaar na
datum van afgifte geldig, waarna men
dan nog één jaar de gelegenheid heeft
het te laten vernieuwen. Is dat laatste
jaar eveneens verstreken, dan helpt niets
meer en is opnieuw examen doen en
hiervoor slagen het enige middel om
weer een geldig rijbewijs te verkrijgen.
Er kan niet genoeg op worden gewezen
goed te letten op de datum waarop het
rijbewijs zijn geldigheid verliest; deze
datum staat op het rijbewijs aangegeven.
Veel voorkomende verhuizingen van
rijbewijshouders maken het onverstan-
dig te veel te leunen op het waar-
schuwingsbericht van de zgn. bemidde-
lingsbureau's. Omdat deze bureau's
doorgaans van verhuizingen niet op de
hoogte worden gehouden, blijft het
waarschuwingsbericht in die gevallen
achterwege.

Wat moet u doen voor een nieuw rijbe-
wijs?
Vijf jaar na de datum van afgifte is het
rijbewijs niet meer geldig. Weliswaar
kan in het zesde jaar na afgifte het
rijbewijs nog vernieuwd worden, maar in
die periode mag u geen auto besturen.
Alle formulieren die u nodig heeft kunt
u verkrijgen op de gemeentesecretarie,
afdeling bevolking. U ontvangt (tegen
betaling van ƒ 8,90) een zogenaamde
"Eigen Verklaring" en een uittreksel uit
het persoonsregister. Een volledig inge-
vulde en gedateerde alsmede getekende
"Eigen Verklaring" stuurt u met het uit-

treksel uit het persoonsregister en de
retour-envelop naar de Stichting Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR), P.C. Boutenslaan l te Rijswijk
ZH. Is er medisch iets aan de hand óf
bent u 60 jaar of ouder, dan dient op de
"Eigen Verklaring" een rapport van een
arts [niet uw huisarts] gesteld te worden.
Als alles in orde is ontvangt u na
ongeveer twee tot drie weken een genees-
kundige verklaring, terwijl u dan ook
het uittreksel uit het persoonsregister
terug krijgt.

Daarna gaat u opnieuw [persoonlijk)
naar de gemeentesecretarie om een aan-
vraag formulier te ondertekenen, u dient
tevens in te leveren:
a. de geneeskundige verklaring;
b. het uittreksel uit het persoonsregis-

ter;
c. twee recente pasfoto's, mogen ook

kleurenfoto's zijn;
d. het oude rijbewijs.
Na nog weer eens twee tot drie weken
kunt u dan in het bezit zijn van uw
nieuwe rijbewijs, dat u door de Provin-
ciale Griffie te Arnhem wordt thuis-
gestuurd. Soms moet het oude rijbewijs
worden ingeleverd, of een verklaring
over dit rijbewijs. Dit is namelijk nood-
zakelijk als het rijbewijs niet werd afge-
geven door de Commissaris der Ko-
ningin in de Provincie waar de aanvraag
voor vernieuwing wordt ingediend (dus
indien niet afgegeven door de Commis-
saris der Koningin in Gelderland). Als u
het oude rijbewijs liever niet inlevert,
kan een officiële verklaring over dat
rijbewijs worden bijgesloten. Die ver-
klaring moet worden aangevraagd bij
en wordt afgegeven door degene die het
oude rijbewijs heeft verstrekt.

Het verdient aanbeveling de aanvraag
voor vernieuwing van uw rijbewijs niet
eerder dan één maand voor het ver-
strijken van de geldigheidsduur van het
oude rijbewijs in te dienen.
Kosten:
de kosten verbonden aan het vernieuwen
van het rijbewijs, bedragen momenteel:
- uittreksel uit het persoons-

register en Eigen Verklaring .ƒ 8,90
- aanvraag rijbewijs bij de
Provinciale Griffie ƒ 8,90

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Totaal: ƒ 17,80

ongeveer ƒ 15.000,- en noemde ook het
richtbedrag voor dit jaar: ƒ 17.000,- en
wekte alleen op in goede trouw hun
bijdrage voor de zending te geven. De
zendings-zakjes, bijgevoegd in het Kerk-
blad voor de maand maart, zullen
spoedig door leden van de gemeentelijke
zendingscommissie en ook door mede-
werkers/sters van de ouderlingen bij de
Hervormde gezinnen opgehaald worden.
Ze kunnen dan o.a. ingeleverd worden
bij de heer H. S. J. Albers, Zutphense-
weg 6. Mocht onverhoopt een zakje
thuis-blijven-liggen... u kunt het altijd
inleveren tijdens de collecte in de kerk-
dienst en/of afgeven bij de koster, Kerk-
straat 15.

Boekentafel N. B. G.
In het Kerkblad "Onder Ons" van de
plaatselijke Gereformeerde kerk en ook
in het kerkblad voor maart van de
Hervormde gemeente staat een bericht
van het Nederlands Bijbel genootschap,
afdeling Vorden, dat we hier graag (met
toestemming en instemming) overnemen
en doorgeven: ...Er is veel vraag naar
Bijbels in de moderne spreektaal, kin-
derbijbels en lectuur rondom de Bijbel.
Daarom organiseert het Nederlands Bij-
bel Genootschap, afd. Vorden dit jaar
weer een boekentafel in de hervormde
kerk op zondag 11 en 18 maart en in de
zaal achter de Gereformeerde kerk op
zondag 25 maart en zondag l april. De
secretaresse van het N.B.G. is mevrouw
E. A. E. te Winkel - Wolters, School-
straat 17, telefoon 1344.
Biddag voor gewas en arbeid.
Volgende week woensdag 14 maart is het
de jaarlijkse Biddag voor gewas en
arbeid. In vele kerken, zeker ook in
agrarische gemeenten (maar we leven
allemaal van-wat-de-boer-verbouwt, ver-
bouwen kan) is er genoemde dag een
Bidstond. Zo ook in Vorden. In de
Gereformeerde kerk hoopt op de avond
van de Biddag voor te gaan Ds. J.
Zijlstra en in de Hervormde dorpskerk
Ds. J. Veenendaal.
Nieuwe start: aktie, Gast aan tafel...
Tijdens of na de Bidstond voor gewas en
arbeid (woensdagavond 14 maart) zullen
bij de uitgang van de Hervormde dorps-
kerk weer de spaarkartonnetjes uit-
gereikt/aangeboden worden om op-
nieuw mee te doen met de bekende
NOVIB-aktie: Gast aan tafel. Ook de
komende zondagen, na de Biddag,
zullen er nog wel spaarkartonnetjes en
informatie-folders bij de uitgangen van
de kerk liggen om-mee-te-nemen. Ze
zijn verder ook verkrijgbaar bij de Herv.
predikanten (Deldenseweg 2 en Ruurlo-
seweg 19) en bij de koster, familie
Eggink, Kerkstraat 15.
Vastenaktie dekenaat Zutphen
Al tientallen jaren wordt in de vasten de
zogenaamde Vastenaktie gehouden. le-
der bisdom neemt een aantal projecten
- aangevraagd door missionarissen, zus-
ters en ontwikkelingswerkers - voor zijn
rekening. Ieder deknaat zoekt daar dan
weer één project uit.
Voor het dekenaat Zutphen is het dit
jaar geworden: De bouw van waterreser-
voirs voor een ziekenhuis met poli- en
kraamkliniek te Mashale in Zaïre. Alle
parochies van het dekenaat Zutphen
willen samen proberen het benodigde
geld bijeen te brengen, om dit project te
realiseren. De totale kosten zijn plm.
ƒ 31.000,-.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

i
MAATSCHAPPELIJK W h K K

Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

HERVORMDE KERK VORDEN

zondag 11 maart 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.
Kapel de Wildenborch: 10.00 uur Ds.
J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

[alleen spoedgevallen|
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder - Griffioen, Doetinchem tel.
08340-23145; H. F. van Dam, Lochem
tel. 05730-1684.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand maart mevr. Takken-
kamp. tel. 1422. Graag bellen tussen
8.00 en 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur en 13.00 -
13.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1778.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. Tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

OPENb^Kh BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
, i

BRAND MELDEN

tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
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Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje

Jeroen
Lina en Herman
Oldenhave

7251 XM Vorden,
5 maart 1979
Hoetinkhof25.
Tijdelijk adres: Streekzieken-
huis "Het Nieuwe Spittaal"
Warnsveld. 5 Noord.

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's ontvangen
bij ons huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. Bogchelman
A. Bogchelman - Langeveld

Vorden, maart 1979
Nieuwstad 16.

Langs deze weg willen wij har-
telijk dank zeggen aan al die-
genen die, in welke vorm dan
ook, ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijk
feest hebben gemaakt.

B. G. Vlogman
M. J. Vlogman-Norde

Vorden, maart 1979
Zutphenseweg 16

De vele gelukwensen en
blijken van belangstelling die
ik, in welke vorm dan ook, bij
mijn 40-jarig PTT-jubileum
mocht ontvangen, heb ik zeer
op prijs gesteld. Mede
daardoor hebben mijn vrouw

1 en ik die dag als een feest
ervaren. Daarvoor allen onze
hartelijke dan k.

G. J. Wolters
maart 1979,
Zutphenseweg 20,
7251 DK Vorden.

PONGERS
Een merkfiets haalt u bij

Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Vordens
rozijnenbrood

van de Echte Warme
Bakker bij

„'t WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877.

H.S.V. "De Snoekbaars".
Zaterdag 10 maart a.s. vis-
wedstrijd. Samenkomst om
13.30 uur bij de Sporthal.

Te koop: kinderwagen +
matrasje -l- 2 wollen
dekentjes ƒ 145,-. Stationsweg
10, Vorden.

Te koop: meisjes fiets voor
+ 8 jaar. Mispelkampdijk 28,
telef. 2659.

Ter overname: 2-persoons wit
gelakte slaapkamer met
nacht- en toiletkastjes. Merk:
Pastoe. Het Wiemelink 14,
Vorden. Tel. 2173.

H.S.V. "De Snoekbaars".
Zaterdag 10 maart a.s.
viswedstrijd. Samenkomst om
13.30 uur bij de Sporthal.

Jong Gelre, vrijdag 9 maart
dropping, vertrek 20.00 uur.
Hotel Bloemendaal.

Bij Slagerij Krijt koopt u
kwaliteit! Achterbout ± 65
kg. a ƒ 9,- per kg., voorbout
± 65 kg. a ƒ 6,80 per kg.
Slagerij Krijt, Dorpsstraat 32,
Vorden, tel. 05752-1470.

Mevr. Verschuur,
Schuttestraat 5, tel. 2073
vraagt huishoudelijke hulp
voor l ochtend per week,
liefst vrijdags.

Voor de doe het zelver hebben
wij fietsdelen en gereedschap-
pen. Alle voorkomende
maten banden uit voorraad te
leveren door
Uw fietsenspecialist
TRAGTER

H.S.V. "De Snoekbaars".
Zaterdag 10 maart a.s. vis-
wedstrijd. Samenkomst om
13.30 uur bij de Sporthal.

Gratis aangeboden drijfmest.
Krijt. Delden.

HENK PASMAN
en
GERRIE ZWEVERINK

geven u namens wederzijdse ouders ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 14 maart om 13.30 uur in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur tot 17.00
uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo
(Gld.)

Vorden, Ruurloseweg 38
Hengelo (Gld.), Heideweversweg 4

Toekomstig adres: Ruurloseweg 98, Vorden

Inplaats van kaarten

TONNY DE GOYER
en
ANNY GOTINK

gaan trouwen op vrijdag 16 maart a.s.
om 11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in Zaal Nijhof te Halle.

Roggestraat 35, Halle
Wiersserallee 3, Vorden
Toekomstig adres: Haverstraat 11, Halle.

,, De Heer is mijn Herder''

Heden is na een moedig gedragen ziekte overleden
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

JACOBA JOHANNA BIJENHOF
echtgenote van H. J. Eggink

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: H. J. Eggink
Hengelo (O.): H. v. d. Kolk-Eggink

W. v. d. Kolk
Gerhard, Riek en Mark

Vorden: B. Wagenvoort-Eggink
B. H. Wagen voort
Berend-Jan en Wouter

Lochem: H. J. Eggink
A. Eggink-Bannink

Vorden: E. J. Eggink
J. R. Eggink-Haaring

Vorden, 5 maart 1979
Het Molenblick 2

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 9
maart 1979 om 13.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

JACOBA JOHANNA EGGINK-BIJENHOF

in de ouderdom van 63 jaar.

J. W. Bijenhof
J. Z. Bijenhof-Bruins
W. H. Harwig-Bijenhof
J. W. Harwig
H. Aartsen-Bijenhof
S. H. Aartsen
Neven en nichten

Vorden, 5 maart 1979

Na een moedig gedragen ziekte is heden uit onze
familiekring heengegaan onze lieve schoonzuster en
tante

COBA BIJENHOF
echtgenote van H. J. Eggink

op de leeftijd van 63 jaar.

Hengelo (Gld.): Fam. E. W. Momberg

Vorden: G. H. Kornegoor
Vorden: M. Kornegoor

Vorden, 5 maart 1979

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

Vol overgave ging van ons heen

JACOBA JOHANNA EGGINK-BIJENHOF

Zij was door haar trouw ons allen tot voorbeeld.

Hervormde Vrouwengroep
Linde

Vorden, maart 1979

Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis te
geven van het plotseling overlijden van onze oud-
medewerker

HENDRIK JAN WONNINK

op de leeftijd van 63 jaar.

Vele jaren heeft hij zijn beste krachten aan ons
bedrijf gegeven, met zorg en opgewektheid.

Bestuur, direktie en medewerkers,
V.L.C. „De Graafschap" g.a.
te Ruurlo

De Heer is mijn Herder

Nog vrij onverwacht werd van ons weggenomen, onze
lieve moeder, behuwd-, groot en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA ALBERDINA
BRUGGEMAN

weduwe van H. Kettelerij

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden: H. Chr. Kettelerij
A. Kettelerij-Gaykhorst
G. Kettelerij-Kempers
H. Kettelerij
W. J. Kettelerij-Aalderink

Zutphen: H. J. A. Kettelerij
J. W. Kettelerij-Barink

Vorden: J. Kettelerij
H. H. Kettelerij-Wolsink
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 2 maart 1979
De Wehme, Nieuwstad 32
Correspondentie-adres: Het Hoge 37, Vorden

De begrafenis heeft woensdag 7 maart te Vorden
plaatsgehad.

Tot onze grote droefheid nam de Heer tot Zich mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

REINARDUS JOHANNES KOERSELMAN

^p de leeftijd van 61 jaar.

Vorden: W. J. Koerselman-Smeitink
G. J. Koerselman
Y. J. E. L. Koerselman-Verhage
Björn, Karianne
J. G. Emsbroek-Koerselman
P. H. Emsbroek
Manon en Jochem

Dirkshorn: R. J. Koerselman
E. Koerselman-Roos

Vorden, 6 maart 1979
Het Vogelbosje 2

Thuis liever geen bezoek

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 10 maart om
11.45 uur in de Gereformeerde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 13.00 uur zal plaatshebben
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het
gebouw achter de kerk.

In de rij staan hoeft echt niet
Al staan de nieuwste schoenmode-
modellen bij Wullink in dichte rijen.

En weet U... dat paar waar u direkt
,,verliefd" op zult zijn staat er ook
tussen.

Zoek het er maar eens tussen uit.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden Tel. 1342

JONGE HOPPE
Van 12,95 voor

VIEUX FLORIJN
Van 13,95 voor

FINDLATER WHISKY
Van 13,95 voor

12,25
11,95
11,95
4,95

Slijterij - Wijnhandel

CAPATAZ SHERRY
Medium - Fino - Cream - Nu per fles

FOSSE VERKOOP
' - Telegraaf

- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

SMIT
Telefoon 1391

WEEKENDREKLAME:
Moorkoppen

"t WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877.

Gevraagd:

vakbekwame en aankomende

metselaars
Aktieve medewerkers bieden
we goede beloning.

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo Gld. - Tel 1729 / Vorden - Tel. 6648

In samenwe
presenteren wij u een:

38*>Kamerbreed
grof noppig berber-
tapijt van
lOO%zuive
scheerwol

In samenwerking met Forbo is het gelukt u dit
prachtige; grofnoppige berberbouclé tapijt voor
slechts f 215,- per meter aan te bieden.
De normale prijs van dit 400 cm brede tapijt is
f 275.- per meter.

Het Internationale Wol Secretariaat hanteert
voor het gebruik van de term „100% ZUIVER
SCHEERWOL" een norm van 930 gram per m
Dit tapijt heeft daarentegen maar liefst 1200 gram
wol per m . De kleurechtheid en de slijtvastheid
worden dan ook volledig gegarandeerd. Door het
gebruik van een legklare foamrug heeft u geen
ondertapijt nodig.

per
meter

LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN

Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421





Donderdag 8 maart 1979
4e jaargang n r. 45 Tweede blad CONTACT
U kunt wat doen!
Rheuma is niet alleen een van de oudste
aandoeningen die de mensheid kent, het
is ook een van de meest verbreide. Er
kan dan ook gesteld worden, dat rheu-
ma door de eeuwen heen voor de mens
een plaag is geweest. Volgens recente
cijfers lijden momenteel 200.000 Neder-
landers aan een vorm van rheuma, die
bij 20.000 van hen tot een lichamelijke
handicap heeft geleid. En twee van elke
drie rheumapatiënten zijn vrouwen! He-
laas bestaat er nog altijd geen afdoende
geneeswijze of geneesmiddel voor alle
vormen van rheuma. Toch kan, als
vroegtijdig en op de juiste wijze wordt
ingegrepen bij vier van de vijf patiënten
ernstige invaliditeit worden voorkomen!
Het Nationaal Rheumafonds besteedt
jaarlijks bijna ƒ 1000.000,- aan de
financiering van onderzoek naar de oor-
zaken van rheuma en de bestrijding van
deze ziekte. Daarnaast helpt dit Fonds
meer dan 1500 patiënten per jaar met
individuele hulp b.v. bij de aanpassing
van woningen en de aanschaf van
aangepaste vervoermiddelen.
Dankzij vele goede gevers is het Natio-
naal Rheumafonds in staat speciaal
aangepaste vakantiereizen voor rheuma-

patiënten te verzorgen. Enkelr malen
per jaar vliegreizen naar Engeland,
bootreizen op de Rijn, busreizen naar
Valkenburgen Duitsland, een verblijf in
het vakantiecentrum "Groot Stokkert"
in Wapenveld. De landelijke collecte-
week van het Nationaal Rheumafonds is
van 12 t/m 18 maart.

C.V. zelfbouw
instruktie avonden
In samenwerking met enige groothande-
laren organiseert "Zelfmaakservice"
/utphen, op dinsdag 13 en donderdag
15 maart a.s. haar bekende instruktie-
avonden voor zelfbouwverwarming en
sanitaire installaties. Deze worden ge-
houden in de Jachtzaal van Hotel
Bakker. Opgave is nodig i .v.m. instruk-
tiematerialen, men kan dit telefonisch
doen. Besproken worden ZMS zelfbouw-
verwarming en een geheel nieuw systeem
luchtverwarming, ZMS -ROBA vloer-
verwarming, INTERGAS - REMEHA -
ACV warmwaterapparatuur. Door mid-
del van dia's zal e.e.a. verduidelijkt
worden. Bezoekers ontvangen een doku-
mentatiepakket en het boekje "Zelfge-
maakt is /elfverdiend".
Zie advertentie elders in dit blad.

Modeshow t.b.v. het
Holy Spirit Hospital
in Bombay
Een groep dames uit Aalten houdt zich
sinds enkele jaren bezig met het organi-
seren en verzorgen van modeshows t.b.v.
het "Holy Spirit Hospital" in Bombay.
Dit ziekenhuis, dat in de sloppen van
de/e Indiase stad staat, wordt geleid
door de Nederlandse Zuster Willibrord.
Met haar medewerkers(sters) verricht zij
al tientallen jaren enorm veel goed werk
voor de allerarmsten uit deze krotten-
wijk. Uiteraard heerst er altijd geld-
gebrek. Het geld dat de modeshowgroep
ieder seizoen bij elkaar brengt komt dan
ook steeds goed van pas.
Voor het houden van zo'n modeshow
hebben deze dames natuurlijk de hulp
van plaatselijke zaken nodig. In Ruurlo
zegden de volgende zaken hun medewer-
king toe. Fa. Teunissen, mode, fa.
Hogevonder, schoenmode, fa. Hetzel,
optiek, fa. Gr. Jebbink bloemsierkunst,
Salon Marie Louise, kapsels, fa. Hart-
man, banket. In de pauze wordt een
grote verloting gehouden waarvan de
opbrengst ook bestemd is voqr het goede
doel.

Een prachtige en grote kollektie

REGENMANTELS
IN DIVERSE VARIATIES bij

Modecentrum

- Ruurlo
MANTELS in gabardine (ook zwart en marine vanaf) 245,-

in metallic en laqué vanaf 125,-

in PopHn en Tcrl. vanaf £.. 100,-

Ook een mooie kollektie zomermantels, pakjes en korte jasjes

• vrijdags koopavond • 's woensdags de hele dag open • 's maandags gesloten

Grote
FORD-SHOW
MET ALLE MODELLEN 1979
+ een aantal jonge gebruikte wagens
In onze showroom Stationsplein 25,

Zutphen

U bent van harte welkom op:
Vrijdag 9 - 3 - '79: 14.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10 - 3 - 79: 10.00 -17.00 uur
Maandag 12 - 3 - '79: 10.00 -18.00 uur
Dinsdag 13 - 3 - '79: 10.00 -18.00 uur
Woensdag 14-3-'79: 10.00-18.00uur

Auto Zutphen - Lochem bv

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J.deRegt.

Ten gerieve van alle partikulieren, die geen zelfstandig
bedrijf uitoefenen, houden wij
SPECIALE ZITAVONDEN op het volgende adres:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)

Dinsdag 13 maart
Dinsdag 20 maart
Dinsdag 27 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur
zullen wij gaarne met U de gegevens bespreken
inzake het invullen van uw aangiftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1978

RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - POSTBUS 8 - TELEFOON 05752-1485

ê RUURLO 'A
'A ' " W
ê A
f ~ Jf

DORPSTONEEL
zaterdag 10 maart a.s.
in de Keizerskroon.
Aanvang 19.30 uur.
65 -f- gratis toegang.

Voor naaimachines en repa-
raties. Wij repareren iedere
naaimachine ongeacht het
merk.
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
Telefoon 05440-1540

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen
Tegen contante betaling.
M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1637

11 maart

SILVIO
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

En $, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

„Ik heb net een Eigen Huis
Spaarplan genomen. Dat was een
advies van de mensen hier. Gelukkig
maar... want ik spaar nu
automatisch én met een extra hoge
rente. En als ik straks m'n hypotheek
via de Amro Bank regel krijg ik nog
een extra-premie ook. Goed hè?"

Dorpsstraat 24 - RUURLO
Raadhuisstraat 1 -VORDEN
Spalstraat 11 -HENGELO (Gld,



'[autoccasion

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.
FIAT 127 rood 1974
FIAT 127 groen-20.000 km 1976
FIAT 127 3 deurs groen 1975
FIAT 127 3 deurs geel 1975
FIAT 127 3 deurs speciaal rood 1975
FIAT 127 spec. 3 deurs rood 1977
FIAT 127 2 deurs blauw 30.000 km 1976
2x FIAT 127 spec. 2 deurs groen 1977
FIAT 127 2 deurs geel 1977
FIAT 127 900 L rood 2 deurs 20.000 km . . 1978
FIAT 128 geel 1972
FIAT 128 speciaal geel 1974
FIAT 128 speciaal geel 30.000 km 1976
FIAT 128 speciaal groen 1976
FIAT 131 special 1600 cc 2 deurs oranje . . 1977
FIAT 132 2000 cc groen metallic 1978
FIAT 124 Special rood 1972
MORRIS MIN11000 de luxe type 1971
MORRIS MIN11000 de luxe geel 1975
AUSTIN ALLEGRO 1100 de luxe ... dec. 1975
MAZDA 818 coupé rood 1974
MAZDA 323 15.000 km 1977
DATSUN 100R beige-geel 1977
PEUGEOT 304 SLS groen metallic 1977

uu eau
Specialisten met aandacht voor u.

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

stencilpapier
j> Per pak è 500 vel

excl. btw

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

UITNODIGING EVEN NOTEREN!
Bezoek de leerzame

C.V. ZELFBOUW INSTRUCTIE AVONDEN/SHOW
welke wij voor u houden op:

Dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart a.s.
in de Jachtzaal van Hotel Bakker te Vorden.

Aanvang half acht 's avonds. U bent van harte wel-
kom. (Parkeerruimte aanwezig). De koffie is bruin.

Zelf centrale verwarming aanleggen,
moeilijk? Nee!
Wij tonen en verklaren u letterlijk alles, maak gebruik
van onze

all in Bouwpakketservice.
Technische adviezen,
begeleiding en eindkontroles
• werktekening,

bruikleen gereedschap
• Warmteberekening op maat
• Garantie, eigen service/onderdelen
• Dames kom gerust mee,

bij de keuze van c.v. is uw smaak
omtrent modellen en kleur zeker
van belang

• Wij tonen c.v. materiaal en
doe-het-zelf-nieuwtjes.
Nieuwe modellen radiatoren
Toelichting met dia-serie

ZELFM AAK - SERVICE
van Houtenstraat 24, Zutphen

OPGAVE i.v.m. benodigd instruktiemateriaal
tel. 05750-1.86.61

Ook alle informatie over:
ZMS LUCHTVERWARMING/VLOERVERWARMING

Gevraagd: meisje plm. 17 t/m
19 jaar, als hulp in de huis-
houding bij bejaarde dame.
mevr. Dostal, Onsteinseweg
20, Vorden, tel. 05752-6691.

Te koop: z.g.a.n. elektronisch
orgel. Tevens slachtkippen te
koop. H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
05752-6659.

Meisje gevraagd voor Vi da-
gen.
Pannekoekenhuis
„De Heikamp"
Hengeloseweg 2, Ruurlo
Tel. 05735-2090.

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje-ne-
men en laat u zich door ons vakkundig personeel
eens adviseren.
Onze kollektie bestaat uit o.a.:
* KAASKASTEN - WANDMEUBELEN
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.

En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
worden voldaan.

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking
Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216 *-(iW"

op woensdag 21 maart 1979
in zaal „De Luifel" te Ruurlo

om 20.00 uur

Teunissen mode
Hogevonder schoenenmode

Hartman Banket
Groot Jebbink Bloemsierkunst

fa. K. G. Hetzel & Zn Optiek
'' Marie Louise'' Kapsalon

Entree ƒ 5,- consuMPie inbegrepen

In de pauze verloting, opbrengst voor het 'HOLY SPIRIT HOSPITAL' Bombay

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

voorziet u tijdig van kaarten

RITA 89.95
Geef uw voet de glans
van deze parelmoer-kleurige sandalet.
Eigentijdse hak,
dun plateau-zooitje:
een parel uit onze ̂ ^"^
„Star-Step"
kollektie.

NIEUWE
LOOK

FLANEURS

Timmerlieden
gevraagd

BOUWBEDRIJF

GROOT ROESSINK B.V.
HENGELOSEWEG 9 - VORDEN

OPENHAARD
BLOKKEN

Branden + 2!/z uur.
ƒ 2,85 per stuk

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

CARMEN 74.98
...op middelhoge hak.

Iets teruggezet.
Heel erg chic

en geraffineerd.

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '79, zoals:
CX-benzine en diesel - GS en GS Break, ook met L.P.G.-installaties, LN, AMI, Dyane en 2CV6
en diverse andere merken, zoals:

Austin Mini 1975
Renault 16TS 1975
Simca1100 . ...1973/1976

Peugeot 504 GL met schuifdak 1976
Opel Kadett City 1978
Opel Ascona 1974
Mitsubishi 1978
Alfa Romeo + LPG 1975
Austin Allegro 1976
Audi 100 L5S 1978
Renault 20 GTL 1977
Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

Simca Rally 1975

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

op uw O.K.-KREDIETKAART
Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

jos brink
franksanders
lucie de lange
henk bokkinga/piano

een heerlijke avond
van doorsnee tot musical

geschreven door
jos brink

rond liedjes van
annie m.g.schmidt

regie frank sanders

Donderdag 15 maart 1979 - aanvang 2O.OO uur

in het DORPSCENTRUM te Vorden
Kaarten te verkrijgen in het Dorpscentrum a f IO.—



GSPÉCIAL, AËRODYNAMISCHE VORMGEVING,
IYI )ROPNEl IMATISI i I I : V E R I N C J, VOORWIEÏ AANDRIJVING, RIJKLAAR F 14:800,-.

2CV6 SPÉCIAL, COMFORTABEL, ROYAAL^
ONVERWOESTBAAR, 71 : i N I ( i , R I J K I AAR E S.KS5,-.

VISA. DE NIEl 'WE CITROEN. ENTHOUSIAST ONTVANGEN HOOR PERS EN PUBLIEK.EN TERE( !HT. VANAE E 12.650,- RIJKLAAR.

CX 2000 CONFORT, SUBLIEME REISWAGEN, ZEER
e :OMEORTABEI , El 'N( T1ONELE EN E R A A I E VORM, R I J K L A A R E 24.735,-.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel.05735- 1753
vrijdagavond geopend tot 21 uur.

SEXPOSITIE.
Langzaam begint her voorjaar re onr- i

waken. Bloemen en dieren komen tevoor-
schijn om de natuur weer geur en kleur
re geven. En ook in onze showroom
broTgt her voorjaar nieuws onder de zon.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor
onze grote voorjaarsexpositie,- waar de
complete Citroen-collectie wachr op uw
zeer gewaardeerd bezoek.

VISA. VERRASSENDE NIEUWKOMER.
Trorse nieuweling op onze vcxirjaars-

exposirie is uireraard de nieuwste Citroen:
de Visa. Wie de Visa nog niet van nabij
heefr kunnen aanschouwen, moer die
kans dit keer zeker niet voorbij laten gaan,
want het is typisch een wagen die je pas
goed leert kennen als je z'n nieuwe vernuft
eigenhandig uitprobeert.

Er zijn drie verschillende Visa's. De
Spécial heeft een luchtgekoeJde motor
met volledig elektronische ontsteking,
met een top van 124 km/h en een verbruik
van slechts l op 17, 5 bij 90 km/h con-
stant. En dat is knap zuinig. Hij kost
f 12.650,-rijklaar.

De Visa Club is motorisch hetzelfde
maar heeft een aantal luxe extra's. Hij kost
njklaar f 13.000,-.

De Visa Super heeft een dwars-
geplaatste, watergekoelde viercilinder-
motor van 1124 cnV met een top van 144
km/h. Toch verbruikt hij maar l op 16 bij
90 km/h constant. De Super kost rijklaar
f14300,-.

DE TROUWE 2CV.
Ook onze eeuwig jonge weggebrui-

ker, de 2CV, is op onze expositie van de
parrij. U kent z'n belangrijkste verdiensten:
hij is veelzijdig, ruim met z'n vier royale zit-
plaatsen en zonnig met z'n open dak

Daarbij is hij natuurlijk beroemd om
z'n zuinigheid in onderhoud en verbruik,
door z'n onverwoestbare en ongecompli-
ceerde motor die slechts l liter op 17,2 km
verbruikt (bij 90 km/h constant).

De 2C V heeft u voor f8.185,- njklaar.
Ook de Dyane met z'n vijfde deur en
schijfremmen op de voorwielen, is uirer-
aard aanwezig en kosr f 9.820,- rijklaar.

DE COMFORTABELE GS.
Zuinigheid, veiligheid en comfort zijn

nog immer de eigenschappen waar de GS
trots op mag zijn.

Hij is comfortabel door z'n hydrcv
pneumatische vering, z'n ruimte en z'n
comfortabele zit, hij is veilig door z'n goede
wegligging, die hij ook weer dankt aan z'n
vering, en door bijvwrbeeld z'n vier be-
krachtigde schijfremmen, z'n enkelspakige
stuurwiel en z'n deformatiezones.

Hij is zuinig in aanschaf en gebruik
Zo kost de GSpécial f 14.800,- rijklaar en
verbruikt hij met z'n 1130 mi' motor maar
l op 15,6 bij 90 km/h constant.

DE ONOVERTROFFEN CX.
Het staat inmiddels buiten discussie

dat de CX een van de comfortabelste reis-
wagens is. Hij biedt comfort en veiligheid
en is met z'n functionele aërodynamische
vorm nog steeds een lust voor het oog.

De CX is er in talloze uitvoeringen:
Confort, Super, Pallas, GTi, Prestige,
Break en Familiale. Met benzinemotor, al
dan niet met elektronische inspuiting en
als fluisterende diesel. Met een 4 of 5 ver-
snellingsbak of met een C-maric. De CX
2000 Confort kost rijklaar f 24.735,-.

RIJKLAARPRIJZEN.
Citroen hanteert, zoals u heeft ge-

merkt, uitsluitend rijklaarprijzen. Dar zijn
de meest complete en dus eerlijke prijzen.
Inclusief BTW, leges, kentekenplaten,
transportkosten, NL-sticker, tectyl-behan-
deling en volle tank. En inclusief de unieke
Citroen Kroongaranrie.

LEUKE VERRASSING
I )at wij uw bezoek zeer op prijs stel-

len willen wij ook graag laten blijken. Daar-
om ontvangen alle bezoekers een aardig-
heidje.



VW en AUDI-SHOW HUITINK-RUURLO
van uw V.A.G.-dealer Telefoon 057351325

vrijdag 9 maart 15.00 - 21.00 uur zaterdag 10 maart 10.00 -18.00 uur

H. C. l voor al
uw keukenwensen

Uitsluitend
kwaliteitskeukens

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

OPEN HUIS bij VISSER - VORDEN
op vrijdag 9 maart a.s. tot 9 uur 's avonds

De verbouwing was intern nog niet geheel af
Vanaf heden zijn we zover dat de

geheel verbouwde

herenconfectie
nu aan de eisen voldoet

HEREN, KOMT U MAAR!

Er is nu geen betere gelegenheid om de nieuwe

VOORJAARS-KOLLEKTIES
te komen bewonderen.

Er is veel nieuws onder de voorjaarszon,
zowel in de dames- en herenafdelingen.
VISSER-VORDEN brengt mode

Ter gelegenheid van dit feestelijk gebeuren geven wij weer

WAARDEBONNEN
EEN GOEDE GELEGENHEID,
DIE U VELE GULDENS VOORDEEL BIEDT.

Deze aktie duurt tot 17 maart a.s.

Tot a. s. vrijdag,
waar een

VOOR J AARS A TTENTIE
U wacht.

Kies bij
VORDEN

uw favoriete voorjaarsmode
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Vordense brandweer in nieuwe uniformen

De brandweer van Vorden mag sinds kort gezien worden. In de boerderij bij het gemeentehuis bood burgemeester Vunde-
rink aan een twintigtal brandweerlieden nieuwe uniformen aan. De Vordense brandweer heeft nooit een uitgaans-
uniform gehad, maar doordat de brandweer bij vele aktiviteiten in het dorp als brandwacht aanwezig is (o.a. Dorpscen-
trum), en men daar in het oude brandpak aanwezig is, is zo'n uniform volgens burgemeester Vunderink onontbeerlijk. De
Vordense brandweerlieden zijn nu duidelijk herkenbaar.

Feestavond ryvereniging 'De Graafschap'
in teken van 45 jarig bestaan
De feestavond die de beide verenigingen "De Graafschap" en de aanspanning "In
de Reep'n" zaterdagavond in zaal Smit hield, stond geheel in het teken van het 45
jarig bestaan. Dank/y een versieringscommissie onder leiding van de heer Joop van
Druten zag de zaal er buitengewoon gezellig uit.

Voorzitter Joh. Norde verwelkomde in
zijn openingswoord onder meer de beide
plaatselijke wethouders, erelid D. Norde
en de boerendansgroep "De Knupduuk-
skes". Hij memoreerde voorts dat de
vereniging op 24 februari was opgericht
door wijlen de heer W. A. van de Wall
Bake. Op 11 februari is hij overleden.
Juist vandaag zou hij 95 jaar zijn
geworden. Hij was de man die toen de
staat gaf tot het tot stand brengen en het
bundelen van de boerenzonen om te
komen tot de oprichting van een rij-
vereniging. Veel is er gedaan om de
mitersport te beoefenen Tot op heden
maken wij nog steeds gebruik van de
akkomodatie van de Kiefskamp, waar-
voor wij toen de familie v.d. Wall Bake
en nu de "Stichting Geldersen Land-
schap" zeer erkentelijk zijn, aldus voor-
zitter Norde.

De heer Norde wees er vervolgens op dat

"De Graafschap" de laatste vijf jaar
meer bekendheid heeft gekregen door de
kastelenmarathon. Omdat hier zoveel
tijd mee gemoeid gaat heeft het bestuur
besloten deze kastelenmarathon dit jaar
niet te organiseren. Wel zal de toertocht
langs de kastelen worden gehouden.
Voor de verplaatsing van de nieuwe
buitenmanege naar de Hamelandweg
met een clublokaliteit is een Stichting in
oprichting waarin zitting hebben Ton
Taselaar, Wim Enzerinck, Ben Wagen-
voort, Gerrit te Veldhuis en Johan
Norde. De heer Vermeer werd dank
gebracht voor het beschikbaar stellen
van de Coop zodat de lessen gewoon
door konden gaan. De aanwezigen
werden vervolgens vermaakt door de
toneelvereniging T.A.O. die het toneel-
stuk "Engeltje" opvoerde. De gebr.
Kamperman zorgden ervoor dat tot
besluit van deze feestavond de beentjes
van de vloer gingen.

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

Krato speelt voor Koffieconcert
Kranenburgs Belang in Dorpscentrum
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang zal op zaterdag 10 maart in zaal
Schoenaker zijn jaarlijkse feestavond
houden. De toneelvereniging Krato zal
dan een uitvoering geven van het nieuw
ingestudeerde blijspel "O, die mannen",
in twee bedrijven, geschreven door G.
Mielke. Regisseur is de heer H. Heuve-
link. Verder is er de gebruikelijke
verloting en kan er worden gedanst met
muziek van de Woodpeckers.

Voor de eerste maal in de geschiedenis
van het dorpscentrum werd er zondag
een koffieconcert gegeven. Het is duide-
lijk dat Vorden hieraan moet wennen.
Er waren slechts ruim 30 personen.
Degenen die er waren hebben evenwel
bij/.onder genoten van het optreden van
Rudi van Straten (clavecimbel), organist
van de Hervormde kerk. Rudi van
Straten had enkele leerlingen van het
Arnhems conservatorium meegebracht

om het koncert extra luister bij te zetten
te weten Lida Dekkers (sopraan) en
Leida v.d. Heiden (blokfluit) .
Het programma was clavecimbel solo
met een stuk van Pucell getiteld
"Ground". Een anoniem stuk La Folia
clavecimbel en blokfluit en opnieuw een
stuk van Purcell Music for white, clave-
cimbel en ?.ang. Daarna een clavecimbel
solo "Duphly" een stuk voor clavecim-
bel en blokfluit van Hotterle suite in
F-moll. Tot slot samen de Cantate Orfeo
(clavecimbel. /.ang en blokfluit). Deze
rustgevende barok-muziek werd op
voortreffelijke wijze in de gezellige ont-
moetingsruimte ten gehore gebracht.
Rudi van Straten deed het op zijn eigen-
handig gebouwde clavecimbel muzikaal
/eer goed. Het blokfluitspel was niet van
eenvoudige aard, maar goed. Alleen
haar aankondi^^ kon duidelijker. De
zangeres Lida^^kers bleek een ge-
schoolde stem te bezitten, hetgeen men
niet /.ou afleiden uit haar spreekstem
tv>en / i j haai ' iMJui^c inleidde.
Mogelijk dat de soort muziek of mis-
schien de regeij^r oor/aak van waren
dat de 'belang^Bing beneden de ver-
wacht ing was. UT organisatoren kennen
de smaak van het Vordense publiek nog
niet. maar /.ouden dat wel graag willen
weten. Voor suggesties (indienen bij het
dorpscentrum) houden zij zich graag
aanbevolen. Het is de bedoeling de
eerste zondag in april opnieuw een
koffieconcert te ver/.orgen. Reserveert u
alvast.

Succes voor Stoetery
Hessenkamp
Stoeterij De Hessenkamp boekt de
laatste tijd nogal successen met zijn
Paarden. Op een in de Arnhemse
Rijnhal gehouden keuring van het Ara-
bische Paardestamboek werd de acht-
jarige Arabische volbloedhengst "Sahib
Magie" - die al het predikaat dubbel AA
had - goedgekeurd. Het paard kreeg een
derde prijs bij de zadelproef.

Grote belangstelling
bij jubileum
G. J. Wolters
De zaal van Hotel Smit was donderdag-
middag tot de laatste plaats bezet tijdens
de receptie van de heer G. J. Wolters die
het feit herdacht dat hij 40 jaar geleden
in dienst was getreden van de PTT. De
receptie werd de huidige direHteur van
het Vordense postkantoor door het
personeel aangeboden. Na een kort
welkomstwoord door de heer G. J. D.
Boschloo. werd het woord gevoerd door
de heer J. Langenberg, direkteur Post-
district Arnhem. De heer Langenberg
gaf een overzicht van de PTT-jaren van
de heer Wolters. "Het is een grote
verdienste van u om met weinig woorden
toch veel te zeggen. De kontakten met
uw jongens zijn bijzonder goed en dat is
in deze tijd ook een grote verdienste", zo
sprak de heer Langenberg.
De heer Langenberg wees erop dat de
jubilaris niet veel tijd nodig heeft gehad
om de vereiste examens af te leggen die
voor deze funktie noodzakelijk zijn. Hij
bracht de heer Wolters dank voor zijn
inzet en toewijding. Vervolgens werd
hem een oorkonde en een gratificatie
overhandigd, terwijl mevrouw Wolters
haar man de gouden PTT spel opspelde.
Op haar beurt mocht mevr. Wolters uit
handen van de heer Langenberg een
plant in ontvangst nemen.
Hierna werd het woord gevoerd door de
heer G. J. te Selle, direkteur van de
posterijen te Lochem. Hij sprak als
"naaste buurman". Hij noemde "IJ-
zeren Gerrit" een strijdbaar iemand
voor de belangen van de PTT en zijn
mensen. Hij overhandigde de heer Wol-
ters een bedrag te bestemmen voor een
telelens. Voor mevr. Wolters waren er
bloemen. Tijdens zijn dankwoord merk-
te de heer Wolters op dat de achter hem
liggende PTT jaren als het ware zijn
omgevlogen. Donderdagavond werd het
jubileum van de heer Wolters in intieme
kring, in aanwezigheid van het voltallige
personeel gevierd.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Of i'j now van karneval hold of neet, i'j zölt toch naor 'n optoch
van de "Deurdreajers" wel effen hen kieken wean ewes. En a'j de
ogen los heb ehad he'j ok wel ezeen dat ze d'r nogal wat an hadd'n
edaon. Daor zölt vaste heel wat uur 'n en kratjes bier an wean
egaon. 't Was in ieder geval de moeite weerd umme naor te
kieken. Toon van de Spitsmoes was t'r zowaar nog vol lof oaver
en den is nogal kritisch wat dat betref. Hee is trouwens gek op
optochten. Op Rosenmontag zit e 'n helen middag veur de
tillevisie umme toch maor nikc te missen van datgene wat onze
buurluu oever de strepe zoal veur mekare ebraod heb.
zondagmiddag zo'w met Toon en zien vrouw ok nao 'n optoch
hen kieken gaon argens in 'n Achterhook waor ze nogal volle
wark van zoiets maakt. Umdat Toon zien wagen iets better an de
maote is as 'n onzen en onze vrouwluu wat eur umvang betreft
neet bepaold veur un schoonheidspries in anmerking komt wol
hee ons kommen ophaal'n. Um half twee zolle wi'j maor zorgen
da'w klaor wazzen. Maor um half twee was t'r nog gin Toon maor
ging wel de tillefoon. "Offe wi'j bi'j um woll'n komm'n". Zien
auto wol neet lopen, hee was t'r 's margens met nao de kerke
ewes. Umdat 't nogal motterug was had e 't grote lech anehad en
i'j wet hoo dat geet oaverdag: bi'j huus vergett'n uut te zett 'n.
Meschien zol e 't wel weer doen at wi'j um effen anschoaven.
"Zorg dan maor da'j un paar jonges bi'j hand heb, veur de
vrouwluu is dat ok gin wark".
Too'w bi'j Toon kwamm'n wazzen un paar opschöttelings van
jonges uut de buurte d'r ok net. Toon ging achter 't stuur zitt 'n en
wi'j douwen. Maor Toon, die zoiets nog neet eerder bi'j hand had
ehad, had un im zien vri ' j laoten staon. Wi'j mossen um net zo
weer achteruut schoeven. "In zien twee zett'n en a'j vaart heb de
koppeling op laoten komm'n". Dat zol e doen. Wi'j zett'n de
rugge weer krom en schaoven Toon met un rotgang veuruut. Nao
zo'n twintig trad begon de wagen te tutteren.
"Bi'jdraajen" schreeuwdwn de jonges onderwiel zee de wagen
wieter douwen. Maor Toon was zo druk met zien koppeling dat e
't stuur vegat. Met de goeie gang die 'n auto al had knall'n e veur
de mure van de varkensschure. Un gekraak en gerinkel van glas en
too wier 't stille.
Zo wit as un Hek kwam Toon achter 't stuur hen. "I'jluu bunt
bedankt en a'j nog us wat wet!", zei e tegen de jonges.
"Wi'j woll'n ow goed vaart geven, wisse wi'j dat 't stuur
vergatt'n, oaveruggens was 't un mooien optoch".
"Stiki'jluuok"
De jonges leeten Toon maor waor e was gingen nao eur stamcafé
waor zee, met de neudige pils, 't vehaal wel twintug keer mossen
vertell'n.
Dat wi'j neet zo heel volle zin meer in 'n optoch hadd'n hoef ik
owluu neet te vertellen. Maor 't is t'r wieters wel goed umme
egaon, bi.j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman

Burgehjke stand Aanrijding op de kruising Rondweg-'t Hoge
Gehuwd: G. Bogchelman en A. P.
Langeveld.
Overleden: M. J. Schutte - Regelink,
oud 43 jaar; H. J. Wonnink, oud 63
jaar.

Oranjevereniging "Vorden" organiseert
op 30 april bonte avond voor het hele gezin
Om de 70 verjaardag van Koningin Juliana een extra feestelijk tintje te
geven, organiseert de Oranjeverèniging te Vorden op 30 april een grote
bonte avond voor het hele gezin.

Voor de overige schoolkinderen alsmede
voor volwassenen wordt er een oriënte-
ringsrit per fiets gehouden. Aan de
Horsterkamp vindt gelijkertijd het tra-
ditionele vogelschieten plaats. Tevens
organiseert de Stichting Jeugdsociëteit
een gevarieerd programma voor de leer-
lingen van de kleuterscholen.
De auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseert 's middags
onderlinge clubwedstrijden op een ter-
rein in plan Brinkerhof.

De aanspanning "In de Reep'n" heeft
die middag een rijtoer gepland voor de
bewoners van de Wehme. Samen met de
schutterskoning, die in de feesttent zal
worden gehuldigd. Behalve de bonte

avond is er 's avonds Oranjebal in zaal
Eykelkamp en een dansavond in het
Dorpscentrum, georganiseerd door de
Jeugdsoos. Het bestuur van de Oranje-
vereniging heeft plannen om in de
toekomst meerdere verenigingen in te
schakelen. Dit om te voorkomen dat
niet ieder jaar op dezelfde verenigingen
een beroep moet worden gedaan.

Deze bonte avond wordt gehouden in
een feesttent achter de openbare lagere
school. Medewerking zal verleend
worden door een boerenkapel, confe-
rencier, boerendansgroep "De Knup-
duukskes", volksdansgroep "Castle
Eight" en een aantal bekende artiesten.
Enkele Vordense zakenmensen zullen

middels diverse kramen zorgen voor
o.a. drank, barbeque, poffertjes etc. ,

i
Tevens is er gelegenheid tot het maken
van een dansje onder leiding van het
orkest. Om de kosten te dekken zou het
bestuur van de Oranjevereniging graag
zien dat men lid wordt van deze vereni-
ging-

Het "dagprogramma" voor 30 april is
ook bijna rond en is vrijwel identiek aan
voorafgaande jaren. Dat wil zeggen dat
er 's morgens allereerst een aubade zal
worden gehouden, voorafgegaan door
klokluiden. Voor de kinderen van de
klassen l t/m 4 van de lagere scholen zal
in het Dorpscentrum door de Stichting
Jeugdsociëteit Vorden een voorstelling
worden georganiseerd met medewerking
van een theatergroep uit Amsterdam.

Hedenmorgen onstond een aanrijding op het kruispunt 't Hoge-Rondweg. De heer B. L. K., wonende te Vorden, reed met
z'n Ford-melkbestelwagen de kruising 't Hoge-Rondweg over om de Baakseweg op te gaan. Op dat ogenblik kwam vanaf
Zutphenseweg richting Hengelo (G.) H. W. G. ten H., eveneens uit Vorden. Op de kruising onstond een flank-aanrijding,
waarbij de heer H. W. G. ten H. aan het hoofd gewond werd. Dokter Vaneker verleende de eerste hulp. Gelukkig viel de
persoonlijke ongelukken erg mee, wel onstond er een enorme ravage mede doordat er een hoeveelheid melkprodukten en
dranken over de weg kwam te liggen. De gemeentedienst zorgde echter dat alles weer netjes schoon werd gemaakt. De Fa.
Boesveld sleepte de beschadigde auto's weg.



Hoofdprijs voor inwoner van Vorden

Vrijdag werd in Vorden de hoofdprijs uitgereikt van de foto-dienstenwedstrijd, die de samenwerkende Bondsspaarbanken
Vorden, Laren, Barchem, Harfsen, Winterswijk en Groenlo hadden georganiseerd ter gelegenheid van het bereiken van een
spaartegoed van 150 miljoen. De hoofdprijs een reis voor 2 personen wordt hier uitgereikt door'dhr. de Vries bestuurslid v.d.
oank aan mevr. Spaarwater te Vorden. De tweede prijs was voor dhr. R. Slager, de 3e prijs voor A. v. Zantvoort en een
troostprijs voor dhr. D. H. Pardijs te Warnsveld.

Ex-libris in de
bibliotheekgalerie
Tot 31 maart is er in de bibliotheek-
galerie een expositie te bezichtigen die
bij uitstek met het boek te maken heeft
namelijk ex-libris. Ex-libris uit het
Latijn vertaald: "uit de boekenrij van" is
een eigendoms- of boekmerk dat de
boekbezitter in zijn boek aanbrengt om
daarmee te kennen te geven dat het boek
van hem is. Bepaalde kenmerken van de
eigenaar moeten in dat ex-libris voorko-
men. Men kan in het bezit komen van
een eigen ex-libris door hiervoor op-
dracht te geven aan een graficus-ont-
werper.

De tentoonstellin omvat ex-libris uit vele
landen en zijn uitgevoerd in verschillen-
de technieken, zoal houtgravure, koper-
gravure etc. Elk ex-libris heeft Don
Quichotte als motief. Het boek Don
Quichotte van Miguel de Cervantes Saa-
vedra is in veel talen vertaald en het
werd door de beroemde Franse graficus
Doré met meer dan 350 houtgravures
verrijkt. Daarna hebben vele grafici de
figuren van Don Quichotte en Sancho
Panza op allerlei manieren uitgebeeld

o.a. op ex-libris. De expositie is te
bezichtigen gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek. De toegang is
gratis.

Gezamenlijke
vergadering
standsorganisaties
De afd. Vorden van de ABTB, CBTB en
Gmvl belegden in het dorpscehtrum een
ledenvergadering waaraan de beide
plaatselijke dierenartsen H. J. Breukink
en H. Warringa hun medewerking ver-
leenden. De heer Breukink had als
onderwerp "Invloed van het milieu op de
gezondheid van het vee". Twee belang-
rijke aspekten kwamen aan de orde te
weten stalklimaat en hygiëne. Door
steeds meer dieren per m2 neemt de kans
op ziekten toe zoals bv. kalverdiarhee,
hoesten etc. De heer Warringa besprak
"Anti-biotica" Verder de infektie van
bacteriën en virus. Ook de wrang bij
koeien, nierziekten etc. werden onder de
loupe genomen. De bijeenkomst stond
onder leiding van de heer J. W. Abbink,
2e voorzitter Gmvl.

Waterpolo
Heren van Vorden verloren met 13-7 van
Zignea [Emmeloord]
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de thuiswedstrijd tegen Zignea uit
Emmeloord met niet minder dan 13-7
verloren. In deze doelpuntrijke wedstrijd
toonden de bezoekers uit Emmeloord
zich sneller. De eerste periode werd
af gespen met de stand 2-3. De Vorden-
se ^|Bpunten werden gescoord door
Han Hazekamp. In de tweede helft werd
Vorden volkomen overspeeld en met de
regeü^at van de klok werd de stand tot
3-8^^ftvoerd. Ook in de derde periode
slaagde Vorden er niet in hier daden van
betekenis tegenover te stellen. Wel
scoorde Zignea driemaal. In de laatste
periode toen de mannen uit Emmeloord

akfuele lente kreatie
Uiterst modieus

gelijnde, multi-color
japon waarin U

heerlijk lente kunt
vieren.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Met Harmsen voordelig
het voorjaar in
SPECIALE AANBIEDINGEN IN:

DKEUKENS
D TAPIJT

D HOUT
D EN PLAATMATERIALEN

naar Oost-Nederlands Grootste
Doe-Het-Zelf-Centrum in Vorden
Schoolstraat 6-8, telefoon 05752-1486

de teugels duidelijk lieten vieren kon
Vorden tot 7-14 inlopen. Voor de treffer
zorgden Arjan Mengerink, Han Haze-
kamp en Kier Knol.

Overwinning Vordense dames op Win-
terswijk
De dames van Vorden kwamen zater-
dagavond voor de kompetitie in Eefde
uit tegen WW uit Winterswijk. Nadat
de gasten met 0-1 de leiding hadden
genomen, werd de eerste periode met
een 2-1 voorsprong afgesloten dankzij
doelpunten van Harriët Tiessink en
Anneke Sikkens. In de derde periode
kwam in deze stand pas weer verande-
ring toen Mariet Doornink tweemaal
scoorde 4-1. Dezelfde speelster bepaalde
in de laatste periode de eindstand op
5-1. Bij de dames 2 van Vorden was er
zaterdagavond grote vreugde. Voor het
eerst in deze competitie werd gewonnen
en wel met 3-2 van Brummen!

Touwtrekken
Finales wintercompetitie lichtgewicht-
klassen zondag in loenen
Het loopt op een eind met de indoor-
competite van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond; op zondag 11 maart
worden de finales gehouden voor de
lichtgewichtklassen, een week later ko-
men de "zware" jongens aan de beurt in
Zelhem. In de A-poule is ontegen-
zeggenlijk het achttal van Vorden weer
favoriet. Het team van Vorden in de
B-klasse zal, evenals in voorgaande toer-
nooien, in de kop eindigen. In de
C-klasse komen liefst twee Vordense
achttallen aan de touwen, die in Groen-
lo, goed waren voor de eerste twee
plaatsen.

evenwel geen krimp. De zenuwen - de
mentaliteit is niet hard genoeg - speel-
den Dash parten waardoor er onnauw-
kcuriger werd gespeeld. Het beeld van
de Ie set kwam bij vlagen terug. Het was
evenwel onvoldoende. Ook deze set
verloor Dash met 8-15. Al met al een
boeiende wedstrijd voor het publiek, dat
goed vertegenwoordigd was en een zeer
goede les voor Dash.

Overige uitslagen: meisjes asp. Olympia
(Deventer) - Dash c 1-2; Dash d - Wilh.
c 0-3; Hansa - Dash c 0-3; jongens asp.
Dash b - Bruvoc 0-3; dames l kl. Dash
2- Wilh. 2 2-1; dames 2e kl. Dash 3 -
DVC l 0-3; dames 3e kl. DVC 2 - Dash 6
2-1; heren 2e kl. Almen - Dash 4 1-2.
Programma: Eefde: meisjes asp. Valto
a - Dash a; dames 2e kl. Hansa 5 - Dash
4; heren prom. Dash l - Valto 1; Vorden
3e div. Nat. Dash l - Torpedo; Zutphen:
jongens asp. Hansa - Dash a; heren
prom. Wik l - Dash 1; heren Ie kl.
Hansa 6 - Dash 2; heren 2e kl. Bruvoc 3-
Dash 4; Wilh, 4 - Dash 3; dames Ie kl.
Wik l - Dash 2; Vorden: dames 2e kl.
DVC l - Dash 3; dames 3e kl. Dash 6 -
Dash 5; Colmschate: meisjes asp. Colm-
schate - Dash d.

Dammen

Volleybal
Dames deden hun best, maar...
Tegen Olympia uit Soest - 2e divisie
club, 6e plaats - kon Dash het in de
bekercompetitie in de Vordense Sport-
zaal niet bolwerken. In de eerste set gaf
Dash duidelijk blijk zich niet bij voor-
baat gewonnen te willen geven. Feitelijk
hadden de Vordense dames de hele tijd
het heft in handen. Gedurende vrijwel
de gehele Ie set had men een voorsprong
tot zelfs de stand van 14-11. Toen
evenwel speelden ben^Lde factoren (ge-
brek aan routine en^Prardoor last van
zenuwen) een doorslaggevende rol en het
werd helaas 14-16 tegen de verhoudin-
gen in. Door dit verrassende voor Dash
tegenvallende resultaat raakte de Vor-
dense ploeg aangesla^é^ Olympia profi-
teerde volop van deze^Binking en pakte
Dash in met 15-3 in de tweede set. In de
3e set waren de Vordense speelsters toch
wel weer sterk gemotiveerd. Olympia gaf

Johan Krajenbrink kampioen van Gel-
derland
Zaterdagmiddag is de Vordenaar Johan
Krajebrink erin geslaagd om bij de
aspiranten kampioen van Gelderland te
worden. Johan Krajenbrink die in zijn
laatste partij reeds aan remise genoeg
zou hebben kon de kampioensvlag al
snel hijsen doordat zijn naaste rivaal
Foppen uit Harderwijk verrassend ver-
loor van Sanders uit Winterswijk.

In zijn partij tegen Wisgerhof uit Benne-
kom bood Johan Krajenbrink zijn tegen-
stander twee keer remise aan. Wisgerhof
weigerde waarna Krajenbrink zijn
mouwen nog eens extra opstroopte om
vervolgens Wisgerhof vakkundig van het
bord te spelen. Bij de prijsuitreiking
mocht Johan Krajenbrink een prachtige
standaard in ontvangst nemen. Eind-
uitslag l en kampioen van Gelderland,
Johan Krajenbrink, Vorden 17 pt; 2.
Foppen, Harderwijk 14 pt; 3. Wieger
Wesselink, Vorden 12 pt. Bij de junio-
ren plaatste Jan Masselink zich door
gelijk te spelen tegen Arends. In de
A-poule om het persoonlijk kampioen-
schap won H. Grotenhuis ten Harkel
van Vesters uit Ulft en speelde hij remise
tegen Drumpt uit Doetinchem. Groten-
huis is daardoor als eerste zeker van een
plaats in de eindronden.

Voor de onderlinge damcompetitie van

DCV zijn de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Senioren: Hoenink - Dimmendaal 0-2;
Ruesink Wentink 2-0; Hulshof
Bruinsma 1-1; Wansink - H. Graas-
kamp 1-1; Slütter - Breuker 2-0; Wes-
selink - Esselink 2-0; Rossel - Wiersma
0-2; Krajenbrink - Lankhaar 2-0.

Jeugd: E. Bruinsma - R. Brummelman
0-2; E. te Velthuis - R. Bouwmeister 0-2;
E. Hengeveld - B. Nuesink 0-2; R.
Peters - R. Bruinsma 0-2; M. Boerkamp
- J. Slütter 0-2; W. Rietman - G.
Brummelman 1-1; M. Bulten - A. Plijter
2-0; N. de Klerk - E. Brummelman 2-0;
G. Brinkman - J. Eggink 2-0; R. Jansen-
G. de Jonge 2-0; R. Mullink - F.
Rouwenhorst 0-2; J. slütter - E. Jansen
2-0; H. v.d. Kamer - M. Boerkamp 0-2;
J. Dijk - R. Peters 2-0; A. Plijter - E.
Bruinsma 2-0; H. Hoekman - M. Bulten
0-2; F. Rouwenhorst - B. Nuesink 2-0;
R. Bruinsma - B. de Jonge 2-0; B. de
Jonge - B. Voortman 0-2; R. Mullink -
E. Hengeveld 0-2; W. Rietman - H. Dijk
1-1; G. Brinkman - G. de Jonge 2-0; G.
Brummelman - E. Brummelman 2-0; J.
v.d. Kamer - M. Bouwmeister 1-1; M.
Boerkamp - R. Peters 2-0; E. te Velthuis
- R. Bruinsma 2-0; E. Hengeveld - B. de
Jonge 0-2; J. Eggink - B. Voortman 2-0;
G. de Jonge - R. Mullink 0-2; N. de
Klerk - E. Bruinsma 2-0; M. Bouw-
meister - G. Brinkman 0-2; L. Stekkers -
B. Nuesink 2-0; R. Bouwmeister - R.
Jansen 2-0; R. Bulten - J. Dijk 0-2; J.
Slütter - J. Eggink 0-2; H. Dijk - M.
Bulten 2-0.

Dropping TTV
De Touwtrekvereniging Vorden organi-
seerde het afgelopen weekeinde een
dropping. Een groot aantal deelnemers
startte voor dit evenement dat was
uitgezet door de heren G. Barink, Wim
Neerlaar en G. Menkveld. Men vertrok
vanaf het clubhuis met "onbekende"
bestemming. De "meute" werd gedropd
in het Hengelose 't Zand en na vele
opdrachten te hebben uitgevoerd arri-
veerde men bij de finish bij cafe-bar-
restaurant "De Veldhoek". Elke deel-
nemer(ster) kreeg hier een lekkere kop
met snert en worst, waarna de prijzen
werden uitgereikt. De eerste prijs was
voor de groep Varssel te weten de
families Arfman, A. Steenblik en H.
Barink met 164 strafpunten; 2e prijs
groep H. J. Arfman en H. Groot
Roessink met 167 strafpunten; 3e prijs
groep Fr. Eggink en G. Eggink met 266
strafpunten. De poedelprijs was voor de
groep Klein Geltink met 306 strafpun-
ten. Tegen half twaalf keerde men vol-
daan over de mooie tocht en de goede
organisatie terug bij het clubhuis.

N.C. V.B. huldigde mevrouw De Vries

Tijdens de jaarvergadering van de N.C. V.B. afdeling Vorden werd mevrouw De Vries
gehuldigd met haar 40 jarig lidmaatschap. In ons vorig no. werd hiervan een verslag
geplaatst.

Adverteer in het weekblad Contact

Wapen- en Sporthandel

Martens
stteds dotltrtffenJI

Zutphenseweg Vorden

Uitslag gratis verloting
V.V. VORDEN

(Sticker-ballpoint-aktie)
De prijzen zijn gevallen op de
volgende nummers:

793 1885 592 704
591 1272 1381

Prijzen af te halen bij sekretaris J. Jansen,
v. Heeckerenstraat 2, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken'
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,,
Vorden. Tel. 1301



"Het
Voor de afdelingskeuken van ,,Villa Nuova"
vragen wij een

flinke
medewerkster,
bij voorkeur ouder dan 18 jaar, die
bereid is ook weekenddiensten te
verrichten.

Salaris en overige arbeidsvoorwaar-
den volgens de C.A.O. Bejaarden-
tehuizen.

Sollicitaties aan Mevr. A. C. Ottens-Schreu-
ders, Almenseweg 60 te Vorden.
Tel. 05752-1372.

De Directie.

VORDEN:
Bungalow (bj. 1978)
Bevattende: woon-eet-kamer, keuken, 3 slaap-
kamers, badkamer en toilet; Verdieping: 2
kamers en berging.
Voorzien van hete-lucht-c.v.
Ruime stenen garage.
Grondoppervlakte ca. 725 m2

De bungalow moet door de koper nog afge-
bouwd worden. Economische binding aan
gemeente Vorden vereist.

Verdere inlichtingen:

MAKELAARSKANTOOR o.g.

Hoogenraad
Lid N.M.B. - Oosterwal 17, Lochem. Tel. 05730-
2410. Woonhuis 2839.

Metaaldraaierij Vorden B.V.
verricht verspanende bewerkingen in metalen
en kunststoffen vóór derden. Wij maken onder-
delen voor o.a. machines voor veevoederinstal-
laties, graaf-machines, vleesverwerkende ma-
chines, walsen enz.

Voor onze moderne
werkplaats zoeken wij op
korte termijn een

DRAAIER/
FREZER
met ervaring zowel in
enkel- als in serie-werk.

Uw mondelinge of schriftelijke sollicita-
ties kunt u richten aan:

METAALDRAAIERIJ
VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 9, VORDEN
TELEFOON 05752-2617

De kaartjes voor de

uitvoering van
Sursum Corda

zijn uitverkocht.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Parade de luxe
een grof genopte maar
fijnzinnige aanwinst

van Forbo Parade
Een 'prima de luxe'
tapijt, deze 100%
zuiver scheerwollen

kwaliteit, in grofgenopte stoere
bouclé struktuur. Zwaar genoeg
voor dag-in-dag-uit plezier in
uw woonkamer. Zeker ook,
dankzij de solide legklare
foamrug.
in sepia, lindegroen, berber of
camel 400 cm breed per
strekkende meter
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200 Erkende interieurverzorgers staan erachter!

\
Ontbijtkoek

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039

met echte honing
HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELT
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

VAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon. 1384

ti
Tennisvereniging

„Vordens Tennis Park
Voor het komende seizoen kan nog een beperkt
aantal

junior- en senior-
leden
worden aangenomen.

Inlichtingen bij
Mevr. A. K rooi, de Bongerd 36, Vorden.
Telefoon 2397.

Gratis
kleurvergroting
1 3 x l 8 e n 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald. ,

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Egrgink, Emmel-
oord, Onderdulkersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

Nu met uw open haard energie besparen door
H deze eeuw van techniek zijn we veel gewend,

maar met een open haard energie besparen is toch
wel revolutionair.
H.C.\. brengt een gloednieuwe en
revolutionaire open haard op de markt. De achter-
wand van die open haard is in feite een verwarmings-
tank van dikwandig staal, waardoor het water van
de bestaande centrale verwarming stroomt.

Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard onttrekt haar
zuurstof niet aan de woonkamer, maar vanuit de
kelderruimte of direkt van buiten. Het voordeel
daarvan is o.a.:

a. geen zuurstof ge b rek in de woonruimte.
b. geen condensvorming op de ramen.
c. geen ontregeling van de bestaande C.V.
d. geen stof en as in de woonkamer.

Deze open haard wordt onderdeel van de C.V.,
omdat de verwarmingstank achter de haard wordt
aangesloten op de bestaande centrale verwarming
in huis.

Wordt de open haard aangestoken, dan zal de
thermostaat in de kamer de centrale verwarmings-
unit uitschakelen, zodra de temperatuur waarop de
thermostaat werd ingesteld, is bereikt.

Dan neemt de open haard de funktie van de
C.V.- ketel over en verwarmt tevens de overige
vertrekken in huis.
Dit kan een forse energiebesparing aan aardgas
of olie betekenen.
Deze haarden zijn ook uitermate geschikt voor het
verwarmen van een vakantiehuis, zonder dat de
traditionele C.V.- ketel wordt toegepast. Een
expansievat en pomp kunnen worden aan-
gesloten en dan beschikt men in dat vakantiehuis
over een volwaardige C.V.- verwarming.

Dit nieuwe en revolutionaire type open haard is
leverbaar als front-, hoek- (links of rechts) en
drie-zijden open haard. Deze open haard kan in
korte tijd worden ingebouwd en op de C.V. worden
aangesloten.
De afmetingen zijn 70 cm breed en 35 cm diep,
een zeer royale stookplaats.
Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard is van nut door:
1. direkte aansluiting op de dichtstbijstaande radiateur
2. direkte aansluiting van de hete retourleiding op de

C.V.-ketel
3. de combinatie met vloerverwarmingssystemen
4. de combinatie met verwarming door zonne-energie

C.V. CIRKEL
BELUCHTING

V
H. C. JJ^OUWCENTRUM
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Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00 -
12.30 uur.
Vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.



Grandioze modeshow
op maandag 19 maart in zaal Smit - Aanvang 8 uur

In de pauze verloting - opbrengst voor het 'Holy Spirit Hospita!' in Bombay.
Kaarten aan de deelnemende zaken verkrijgbaar

L AMMERS - mode

SIEMERINK -optiek

DIJKERMAN - bloemsierkunst

VAN ASSELT- banket

Te Koop: een volbloed
neurende maal. E. Berendsen,
Veldhoekseweg 2, Hengelo,
tel. 05736-305.

Jong Gelre, dropping, 9
maart.

Slagerij Krij t voor kwaliteit!
Laat uw diepvries door de
vakman vullen! Bij minimale
afname van 30 kg. vlees
interessante kortingen! bel.
05752-1470 of kom naar
Dorpsstraat 32, Vorden.

Vanille bunanil
Leder gevoerd
f. 99,95

Code 738
EEE Leest

Lopen met
plezier.

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

Extra voordelige
aanbiedingen
Lombarts Calville
HANDAPPELS -2kilo... 198
Salustiana sinaasappels QQQ
20 voor O«9O

500 gram i i

Gesneden groene kool 500 gram l /U

Weekendaanbieding BLOEMEN:

Gemengd boeket

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

791-7

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

v

Deze week nieuw in de verkoop gekregen:

VORDEN,
de Haar 9, Tussenwoning met tuin, stenen schuur en achteruitgang,
gelegen aan een rustige straat. Ind: kamer, grote woonkeuken, hal,
toilet en kelderkast. 1e verd.: 3 slaapkamers, douche en een erboven
gelegen vliering. Het geheel verkeerd in uitstekende staat van onder-
houd en is direkt vrij te aanvaarden. f 155.000,- k.k.

VORDEN,
Almenseweg 6, Rustig gelegen boederijtje in de bebouwde kom
van het dorp met ongeveer 4000 m2 grond. Ind.: kelder, 3 kamers,
keuken, hal, toilet en badkamer met bad. 1e verd.: 3 slaapkamers,
berging en een grote hooizolder. Het geheel is gebouwd in 1956,
spouwmuren, is nog in originele staat en geschikt voor interne
verbouwing. Direkt te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.

VORDEN,
Het Jebbink 69, Royale hoekwoning, met garage en tuin op het
zuiden, voorzien van C.V., gelegen aan een rustige straat met vrij
uitzicht. Ind.: Entree, hal, toilet, keuken, L-kamer met parketvloer. 1e
verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad. 2e verd.: 1 slaapkamer en
berging. Het geheel verkeerd in uitstekende staat van onderhoud en is
in overleg te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.

Zie voor verder aanbod van de te koop staande panden in Vorden en
omgeving de fotopresentatie in onze vitrine.

Inlichtingen:

MAKELAARS O.G. EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 05752-1531.
LidNBM/MCC.

WIJ SLACHTEN ZELF
ONZE KOEIEN EN VARKENS
EN KUNNEN U DAN OOK VLEES LEVEREN VOOR

GROOTHANDELSPRIJZEIM!
RIBLAPPEN
BORSTLAPPEN
MAGER BRAADVLEES
LENDE OF ROSBIEF
GEHAKT half om half
Keimager RUNDERGEHAKT
FRIKANDEAU v. d. ham
WIENER SNITZELS
KEIMAGERE BRAADWORST
SPEKLAPPEN

1000 gram nu f

1000 gram nu f

1000 gram nu T

1000 gram nu T

. 1000 gram nu f

1000 gram nu i

1000 gram nu T

1000 gram nu f

1000 gram nu i

1000 gram nu f

11,00
8,75

13,50
15,50

6,00
9,50

11,50
13,00
8,00
5,50

VOORBOUTEN diepvries klaar . . . per 1000 gram f 6,50

ACHTERBOUTEN diepvries klaar. per 1000 gram f 8,50

HALVE VARKENS diepvries klaar per 1000 gram f 5,50

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF B.T.W.

DUS VOOR SUPERKWALITEIT-VLEES NAAR:

Vleesgroothandel %

MARTIN JANSEN
Burg. Galleestraat 36, 7251 EC Vorden - Tel. 05752-2424

* Tevens het adres voor het late^lachten en afsnijden
van Uw vee.

NIEUW! NIEUW!

Kerda stoner
STEENSTRIPS
(2Y2 mm dik)

Nu zelf uw schoonmetselwerk te maken door
het zeer eenvoudig op te plakken.

NIEUW! NIEUW!

Doe-het-zelf-centrum
Aannemersbedrijf

H. G. BIJENHOF
Hengelo (Gld.)

Zutphenseweg 9, Vorden.

VORDEN - Wiemelink 4:
Helft van dubbel woonhuis met grote garage, voor-
zien van gas c.v., gasboiler en deels van isolerend
glas.
Dit zeer goed gebouwde, gunstig gelegen huis met
fraai vrij blijvend uitzicht aan de voorzijde omvat:

hal, toilet, zeer royale L-vormige kamer met open
haard en parketvloer, semi-open keuken; 1e verd.:
vier ruime slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e
toilet; 2e verd.: grote zolder met mogelijkheid voor 2
kamers.

Aanvaarding op korte termijn.

Serieuze biedingen worden gaarne verwacht voor 18
maart a.s.

Afspraken voor bezichtiging via Uw eigen makelaar
of via:

MAKELAARSKANTOOR

PETERS B.V.,
Stationsplein 35, ZUTPHEN.
Tel. 05750-15747 b.g.g. 05752-1820

Kies voor
'n echte Raleigh.

Nu inclusief
verzekering.

Goed nieuws! Als u nu een echte
Raleigh koopt, krijgt u er automatisch een
verzekering tegen diefstal bij.

Gewoon als extra plus bij een fantas-
tische fiets, wat elke Raleigh is.

Wij hebben als Raleigh-specialist heel
wat Raleighs in huis en kunnen u élk model
leverervdus komt u eens langs.

Wij geven u vrijblijvend advies en
vertellen u graag welke fiets voor u 't meest
geschikt is.

En als u bij ons een echte Raleigh
koopt is de service in goede handen.

Als u 'm ingereden hebt b.v. kijken
wij uw Raleigh weer helemaal na, en stellen
hem bij waar nodig is.

Kortom, voor een echte Raleigh bent
u bij ons aan het juiste adres.

Een echte Raleigh
koop je alleen bij de echte vakman.

Bruggeman Tweewielers
Vordenseweg 23, Hengelo (Gld.)

Telefoon 1918 ('s maandags gesloten)

Rets niet. Rij Raleigh.

Een ongelukje is vlug gebeurd....
zorg dus dat u goed verzekerd bent,

Even niet opgelet, paaltje niet gezien . . . en het is al
zover. Of het nu om grote of kleine schade gaat, het is
altijd verre van een pretje. Vooral als u geniet van uw vrije

-fls»**^^^ tijd en op vakantie bent. Zorg daarom
%v dat uw spullen goed verzekerd zijn, of

% het nu gaat om de caravan, een
kampeeruitrusting of de boot waarmee
u er op uittrekt. Kom daar even over
praten met de Rabobank. Neem dan
meteen de brochure Vrij & Blij mee, vol

wetenswaardigheden over het
verzekeren van zaken die u

heeft aangeschaft voor
uw recreatie.

Rabobank S
geld en goede raad

17411 S8994
IT18995
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