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KPO Vorden/Kranenburg
In zaal Schoenaker hield de KPO afde-
ling Vorden/Kranenburg haar jaarver-
gadering onder voorzitterschap van
mevr. A.Cuppers-Besselink. Uit het
jaarverslag van sekretaresse mevr. G.
Helmink-Ter Huurne bleek dat het
ledental nu 88 hedraaet. Er werd in het

afgelopen jaar veel aktiviteit ontplooid.
Elke maand een ontwikkelingsavond
(onder meer over Raboband, Kerst-
avond, enz.). Voorts namen leden deel
aan het jaarlijkse reisje naar de konink-
lijke stallen in Apeldoorn, de fietstocht
naar Bronkhorst, enz. De afdeling nam
voorts deel aan de aktie: Tafeltje Dek-
je, de bezoekkommissie bezocht de zie-

ken, men ging met negen leden zwem-
men in het overdekte bad in Eefde en
een aantal dames volgde een Engelse
kursus.
Penningmeesteresse mevr. M. Lichten-
berg-Hakfort meldde een batig saldo.
De kontributie bleef gehandhaafd op ƒ
25,— per lid per jaar. Mevr. Kosse-Wol-
brink deed verslag namens de kaskom-

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 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
— Openbare kommissievergaderingen;
— Subsidieregeling voor het verbeteren

van partikuliere woningen.

Openbare kommissie-
vergaderingen
Kommissie Algemeen Bestuur c.a. op
dinsdag 18 maart 1980 te 20.00 uur in de
Boerderij bij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer:
— Onteigening gronden in het bestem-

mingsplan Brinkerhof 1973 nr.2.;
— Beroepsmogelijkheid in Verordening

ter bevordering van het dorps- en
landschapsschoon.

Kommissie Financiën c.a. op dinsdag 18
maart 1980 te 19.00 uur in het koetshuis
buro Gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
— Veteren krediet voor aanbrengen

slijtlaag met bijbehorende werken op
de Almenseweg;

— Voteren krediet voor het verder
bouwrijpmaken van het bestem-
mingsplan Brinkerhof;

— Voteren krediet voor het verder
bouwrijpmaken van de bestem-
mingsplannen Kranenburg, Medler
en het Industrieterrein;

— Voteren krediet voor feestelijkheden
rondom inhuldiging H.M. de Konin-
gin Beatrix op 30 april 1980 en voor
de viering van het 35-jarig bevrij-
dingsfeest op 5 mei 1980;

— Verhoging recht ophalen en verwer-
ken van huisvuil met ingang van
1981;

- Aanleg speelplaats en trapveldje bij
het Emmaplein;

— Aanvragen bij en aanvaarden van het
Rijk van leningen voor de finan-
ciering van en een zo hoog mogelijke
bijdrage in de exploitatie van een
door de woningbouwvereniging "-
"Thuis Best" te bouwen complex
van 15 woningwetwoningen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973
nr.2.

Subsidieregeling voor het ver-
beteren van partikuliere
woningen
In voorgaande jaren is deze subsidie-
regeling meerdere malen gewijzigd.
Thans zijn o.a. de volgende regels en be-
palingen van toepassing:

1. Algemeen
a. Verbeteringen moeten doelmatig en

sober worden uitgevoerd.
b. Met de werkzaamheden mag pas

worden begonnen nadat de subsidie-
toezegging van de gemeente is ont-
vangen.

2. Voorwaarden
Subsidie kan alleen worden verkregen
voor de verbetering van partikuliere wo-
ningen, die bestemd zijn voor perma-
nente bewoning. Subsidie wordt niet
verstrekt als met een verbeteringsplan de
Volkshuisvesting niet of te weinig wordt
gediend. Daarom wordt geen subsidie
gegeven voor de verbetering van zomer-
huizen, weekendwoningen, zogenaamde
tweede woningen enz. Evenmin voor
verbetering aan woningen, die de bewo-
ners om persoonlijke wensen of behoef-
ten (bijvoorbeeld door een gewijzigde
gezinssamenstelling) willen aanbrengen.
Verder zijn de belangrijkste voorwaar-
den:
a. Verbeteringsplannen van méér dan

ƒ 90.000,— komen niet voor subsidie
in aanmerking. Voor een eigenaar-
verhuurder geldt dat de kosten die
uitgaan boven ƒ 65.000,— niet gesub-
sidieerd worden.

b. Ook wordt geen subsidie gegeven in

verbeteringskosten, die minder dan ƒ
1.500,— bedragen, behalve voor de
aanleg van een toilet of douche.

c. Het bewoonbare vloeroppervlak van
de woning mag na verbetering niet
groter zijn dan 125 m2. Hierbij tellen
de gedeelten van ruimten met een
hoogte van minder dan 1,50 m niet
mee. Verder worden de bergingen op
zolders en in kelders en verder gara-
ges en balkons niet meegerekend.

d. De woning moet ouder zijn dan 25
jaar. Bovendien mag de woning de
afgelopen tien jaar niet met over-
heidssteun ingrijpend zijn verbeterd.

De eigenaar ontvangt de volledige sub-
sidiebedragen als een aannemer de voor-
zieningen uitvoert. Voert een eigenaar
zelf de voorzieningen uit, dan ontvangt
hij 45% van de geldende subsidiebedra-
gen. De waarde van de eigen arbeid
wordt namelijk niet vergoed.
Het aannemingsbedrijf dat de voorzie-
ningen aan de woning treft, moet een
vergunning hebben van de Kamer van
Koophandel.

3. Subsidie voor eigenaar-bewoners
Volgens de regeling komen eigenaar-
bewoners uitsluitend in aanmerking
voor vaste bijdragen ineens. Deze bij-
dragen hebben betrekking op de verbe-
tering van de indeling of van het woon-
gerief van de woning en op het opheffen
van bouwtechnische gebreken. Hieron-
der vindt u de vaste subsidiebedragen,
die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van
de daarbij genoemde op zichzelf staan-
de voorzieningen:

a. Verbetering van indeling en/of woon-
gerief.
— het aanbrengen van een closet met

waterspoeling met bijkomende voor-
zieningen: ƒ 1.150,-

— het maken van een doucheruimte
met inrichting: ƒ l. 150,-

— het maken van een douche-inrichting
in een bestaande ruimte: ƒ 775,-

— het uitbreiden van de elektrische in-
stallatie als gevolg van de noodzake-
lijke vervanging van de afgekeurde in
stallatie;

— in een woning met één of twee
kamer(s):/300,-
in een woning met meer dan twee
kamers: ƒ 500,-

— het maken van een ruimte om te kun-
nen koken en het aanbrengen daarin
van een keukeninrichting: ƒ 2.900,-

— het vervangen van een primitieve
keukeninrichting: ƒ l .150,-

— het maken van een berging buiten de
woning, als binnen de woning te wei-
nig bergruimte is: ƒ l . 1 50,-

— vergroten van een woonkamer, klei-
ner dan 18 m2, door het bewoonbaar
maken van een inpandige ruimte
(bijvoorbeeld het bij de woonkamer
betrekken van een alkoof): ƒ 500,-

— het verbeteren van bestaande of - in-
dien de woning minder dan drie
slaapkamers heeft - het maken van
slaapvertrekken binnen de wonin-
gen;
de hoofdslaapkamer: ƒ 600,-
elke volgende slaapkamer (maximaal
drie): ƒ 450,-

— de aanleg van een centrale verwar-
ming, mits dit gebeurt samen met
drie andere van de hiervoor genoem-
de voorzieningen. Ook voor de aan-
leg van een centrale verwarming
geldt uiteraard dat de voorziening so-
ber moet worden uitgevoerd:

De eerste twee genoemde voorzieningen
(toilet en douche) worden gesubsidieerd
ongeacht de verdere kwaliteit van de
woning^* kosten van deze voorzienin-
gen mop^minder dan ƒ 1.500,- bedra-
gen. De overige voorzieningen komen
alleen voor subsidie in aanmerking als
de woning is of gelijktijdig wordt voor-
zien van een toilet of douche. Bij de
elektrische installatie is het belangrijk te
weten dat alleen vervanging van de be-
drading nooit wordt gesubsidieerd en
dat de werkzaamheden door een erkend
installateur moeten worden uitgevoerd.

Voor de verbetering van vertrekken die
daarna als slaapvertrekken zullen wor-
den gebruikt, kan subsidie worden ver-
kregen als de woning minder dan drie
slaapkamers bevat. Als ter verbetering
van de slaapgelegenheid een herindeling
van de slaapverdieping plaats vindt,
wordt de subsidie verstrekt op basis van
het aantal slaapvertrekken dat tot stand
gekomen of verbeterd is.

b. Het opheffen van bouwtechnische ge-
breken.
Voor het opheffen van onderstaande
bouwtechnische gebreken kan de eige-
naar-bewoner de daarbij vermelde vaste
bijdragen ineens ontvangen. De bijdra-
ge wordt berekend per eenheid, bijvoor-
beeld per strekkende meter, per vierkan-
te meter of per stuk. De bijdrage is wel
aan een maximum gebonden.

per woning per eenheid ten hoogste een
bedrag van

verbetering ( = vervanging) van fundering: op staal ƒ 150,-/m2 ƒ 1500,-

verbetering (= vervanging) van dragende gevels
en dragende (halfsteens) muren ƒ 50,-/m2 ƒ 1500,-

verbetering(-vervanging)vanvloerkonstrukties ƒ 25,-/m2 ƒ 625,-

verbetering (= vervanging) van kapkonstrukties ƒ 50,-/m2 ƒ 3000,-

c. Ingrijpende verbeteringen.
De eigenaar-bewoner komt in aanmer-
king voor een extra bijdrage wanneer de
woningverbetering ingrijpend is. Dat is
het geval wanneer vier of meer voorzie-
ningen om het woongerief te verhogen
gelijktijdig worden getroffen, of wan-
neer drie voorzieningen worden getrof-
fen waarvan tenminste één bedoeld is
om een bouwtechnisch gebrek op te hef-
fen. In dat geval wordt er een extra bij-
drage van 10% toegekend van het to-
taalbedrag van de bijdragen ineens.
Voorzieningen die normaal als onder-
houd worden aangemerkt en waarvoor
dus geen subsidie wordt verstrekt, zoals
de opheffing van gebreken aan ramen,
kozijnen, dakbedekking en goten wor-
den slechts gesubsidieerd als deze onder-
houdswerkzaamheden worden uitge-

voerd in samenhang met de opheffing
van bouwtechnische gebreken en/of
verbetering van de indeling of van het
woongerief. Zo wordt bijvoorbeeld het
aanbrenger* van een nieuwe dakbedek-
king alleen mee-gesubsidieerd als dit het
gevolg is van het vernieuwen van de
dakkonstruktie.

4. Subsidies voor eigenaar-verhuurders
Eigenaar-verhuurders, die hun woning
verbeteren, kunnen - afhankelijk van de
aard van de voorzieningen en de hoogte
van de kosten - in aanmerking komen
voor een bijdrage ineens of voor een
jaarlijkse bijdrage.
Nadere inlichtingen worden gaarne door
het gemeentelijk bouwtoezicht ver-
strekt.

(wordt vervolgd)

missie. Sekretaresse mevr. G. Helmink-
Ter Huurne werd herkozen. Op 29 april
start de uit 5 lessen bestaande kursus
stoelenbekleding.
Na de pauze hield mevr. Keihout uit
Lochem een inleiding over adoptie,
hetgeen zij omlijstte met filmbeelden in
India. Er was gelegenheid om allerlei in
India vervaardigde artikelen, beeldjes,
stoffen enz. te kopen, waarvan veel ge-
bruik werd gemaakt. Over het onder-
werp werden een aantal vragen gesteld.
De voorzitster bood mevr. Keihout een
attentie aan. Op 25 maart wordt de
eerstvolgende KPO-avond gehouden;
Helmink Diepvries uit Varsseveld komt
dan een demonstratie geven met dia's
enz.

Stichting werkgroep
"Vrouw, Kerk & 2/3 Wereld"
De hierboven genoemde stichting voert,
in samenwerking ook met de landelijke
Gereformeerde- en Hervormde Vrou-
wenverenigingen, de aktie: "Vrouwen
voor Zuid-Afrika".
De vrouwen in Nederland worden opge-
roepen... door middel van de promesse-
kaartenaktie hun daadwerkelijke solida-
riteit met de zwarte bevolking in Zuid--
af rika kenbaar te maken...
"Door naam, adres en handtekening te
zetten bij de verklaring (rJ^esse =
belofte) "Ik koop geen vrucr^m van de
apartheid meer" geeft u aan mee te wer-
ken aan een boycot van konsumptie-
goederen uit Zuid-Afrika.
Als vreedzame akties geen resultaat
opleveren, worden zwarte sj^^-en on-
vermijdelijk de weg van gS l̂ opge-
dreven.
Wij vrouwen in Nederland zijn mede-
verantwoordelijk om dat te voorko-
men..."
De aktie-week valt rond de datum 21
maart, de Sharpville-dag, de herdenking
van een tragische mijlpaal in de geschie-
denis van Zuid-Afrika. Op 21 maart
1960 werden er namelijk demonstraties
tegen de pasjes-wetten; in Sharpville en
Langa eindigden deze in een bloedbad,
dat aan 69 mensen het leven kostte.
Ook de verschillende Vrouwenvereni-
gingen in onze Vordense gemeente zijn
op de hoogte gesteld van deze aktie.
Het verzoek is gedaan in de kerkdien-
sten hier aandacht aan te willen geven.
In de Hervormde kerk te Vorden hopen
we dat te doen in de morgen-dienst op
a.s. zondag 16 maart. Een viertal vrou-
welijke gemeente-leden hoopt een bij-
drage te leveren in de genoemde kerk-
dienst: mevr. Ridderhof-Meesters,
mevr. Kok-ten Broeke, mevr. Groot
Nuelend-Rossel en mevr. van Kempen-
van der Helm.
Informatie-materiaal wordt bij de uit-
gangen van de dorpskerk uitgereikt en
ook de genoemde "promesse", die gete-
kend opgestuurd dient te worden. Heel
de gemeente, in het bizonder ook de
vrouwen worden uitgenodigd voor deze
morgen-dienst op a.s. zondag, waarin
D.V. ook drie babies gedoopt zullen
worden.

Ir. Kling naar de Filippijnen
Op de zendingsavond van de Vordense
Hervormde gemeente deze week don-
derdag, 13 maart, (spreekster mevr. ds.
Jacobs) hoopt ook aanwezig te zijn de
heer Ir. kling, die met zijn gezin tijdens
de kerkdienst op zondagmorgen 23
maart in de Hervormde dorpskerk uit-
gezonden hoopt te worden voor zen-
dingswerk op de Filippijnen.
Een goede gelegenheid om reeds deze
week donderdagavond met hem kennis
te maken en iets te horen over zijn werk,
ginds.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezamenlijke Jeugddienst
In de Gereformeerde kerk te Vorden zal
a.s. zondagavond 16 maart de gezamen-
lijke Jeugddienst gehouden worden. Ds.
Glastra, hervormd predikant te Brum-
men, hoopt deze avond-jeugddienst te
leiden. De Vin Yards, een Vordense
zanggroep, heeft toegezegd mee te wer-
ken aan deze dienst.
Iedereen is er zeer welkom.

Geboren: Albert Jan Aartsen;
Ondertrouwd: G.J.R. Roekevisch, en:
I.E.U. Stöckmann;
Gehuwd: geen;
Overleden: geen.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
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,

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

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

AGENDA DORPSCENTRUM
29- 3-80: Vordens Toneel
17- 4-80: Toneelavond Bejaardenkring
26- 4-80: Nuts Operette Ver. Warnsveld
30- 4-80: Kindervoorstelling
3- 5-80: Popkonsert

21- 6-80: uitv. Nuts Blokfluit en Melo-
dicaklub

1-11-80: Jong Gelre Toneelavond
6-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
7-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
8-11-80: Jong Gelre Toneelavond

15-11-80: Nat. Jeugd Orkest/ree.
Sursum Corda

6-11-81: Jong Gelre Toneelavond
7-11-81: Jong Gelre Toneelavond

DIVERSEN
18 maart Soos
18 maart Be j aar den k r ing Vorden in

Dorpscentrum
19 maart Gezamenlijke vergadering

ABTB, GMvL en CBTB
19 maart Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
20 maart Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22 maart Eierenaktie Sparta
25 maart Bijeenkomst K.P.O.
29 maart Uitvoering Vordens Toneel

in Dorpscentrum
l april Soos
3 april Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avond vierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 16 maart: 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink, Bediening Heilige Doop;
19.00 uur, ds. C.L. Glastra (Brummen),
gezamenlijke Jeugddienst in de Geref.
kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 16 maart: 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur, ds. C.L. Glastra
(Brummen), Interkerkelijke Jeugddienst
in de Geref. kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
Van vrijdag 14 maart 18.00 uur tot zon-
dag 16 maart 23.00 uur, dr. Sterringa.
Boodschappen op zondag s.v.p. zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende huisart-
sen van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur, dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 15 en zondag 16 maart: G.
Harbers, Doetinchem, tel. 08340-23938;
J. Hagedoorn, Lochem, tel. 05730-1684
Spoedgevallen zaterdag en zondag van
11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, bellen tussen 8.00-
9.00 uur, tel. 1422.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, 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
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

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.



MARKT
\ ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
> Ambachtelijke slagerij
Super slijterij

1 Dauwverse
groente en fruit

• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

> Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs ^

• Sterk in vers

PINDAKAAS

FRIESCHE VLAG

HALVAMEL
KOFFIEMELK

pot geen 159
of 139

MAAR NU

1 literfles
geen 284 of 249

MAAR NU

PAMPERS
LUIERS

PAARS
geen 598 of 498
MAAR NU

ORANJE
pak geen 875
MAAR NU

ZUIVELPRODUKTEN
IN PRIJS VERLAAGD!!

DAGVERS
HALFVOLLE MELK 1 «r.
MAGERE YOGHURT nu
KARNEMELK ,
IANILLE VLA • ,.,

VOLLE YOGHURT 1 „r.

79
,89

79
129
129

CHOCOMEL,DEENIGI
ECHTE VAN NUTRICIA... PROEFT HET VERSCHIL.

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG CHOCOMEL
REKLAMES GELDIG

VAN 1 3/3 T/M 19/3 1 980

NUTRICIA
1 literfles geen 220 of 198 MAAR NU

RIEDEL

GOUDAPPELTJE
1 literpak
van 1 59 voor 139

ZOUTE PINDA'S
250 gram
van 233 voor 179
SPRINKLETTES Boon
boterhamkorrels
zak 300 gram

| A C
l *|U

MACARONI
pak 500 gram
van 95 voor 79
Verkade

KNAPPERTJES
pak van 173 voor 149
Smarius

VOLKORENKOEKEN
pak van 125 voor 99
De Hoorn

VRUCHTENEITJES
300 gram 179

BANJO
TRIOPACK
van 180 nu voor

NATRENA
doos 600 tabletten
4- gratis zakdoosje
geen 745
MAAR NU SLECHTS

(pVOLOP SCHOONMAAKVOORDEEL BIJ V.S.

OMO
koffer 2 kilo
van 575 voor 445

Emmer a 31/2 kilo
veegvaste

MUURVERF nu 319

KWIKKIE RAAMWASSER
met telescoopsteel van 2995 voor 1895
SORBO pak 40 stuks plastic wasknijpers
met 10 meter waslijndraad 209
JOHNSON

PLEDGE OF CITROPLEDGE van 493 voor 329
STOFDOEK
geel 35 x 40 cm van 98 voor 69
BRISE TOILETVERFRISSER
3 geuren, bus 250 ml 189
METALINO STAALWOL
met zeep, pak 10 stuks 109
PLAKPIASTIC
rol 2'/2 meter, diverse dessins, van 495 voor 298
VILEDA VENSTERZEEM
van 520 voor 229
VLOEIBARE ZEEP 1 liter, van 198 voor 175
AND I gezinsfles, van 359 voor 325
DRIEHOEK VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL 119
PALMOLIVE TOILETZEEP pak 3 stuks 139
DREFT AFWAS flacon 400 gram, van 198 voor 169

Botermalse

ROSBIEF
500 gram 748

POULET
250 gram 275 l

HAAS- OF RIBKARBONADE
heel kilo

SCHOUDER' heel kilo

FILETROLLADEjQgg
ROLLADESCHIJVEN ff
- 395Gekruide

3 stuks

MAANDAG 17/3

SPEKLAPPEN wio_
DINSDAG 18/3

yARKENSLAPPJEÎ kno
WOENSDAG 19/3

ECHTE GROVE BOERENMETWORST
heel kilo 698
ARDENNER BOTERHAMWORST
Originele 100 gram

WESTFAALSE Zwan

METWORST R, c
± 700 gr. per stuk 04U

KALFS-
LEVERWORST
100 gram

Zwan

65

spaar mee met de

71
bakt en braadt echt beter

SLANKKWARK J°"v
3 smaken
van 99 voor

BRIE
V/D MAT
150 gram

PUIKE KLEI-AARDAPPELEN
5 kilo 158

GROTE BLANKE BLOEMKOOL 198
HOLLANDSE GOLDEN DELICIOUS
2 '/2 kilo 198
3 KAAPSE VIOOLTJES
per stuk 25O 650
1 GEMENGDE BOS
APELDOORN TULPEN EN 4 IRISSEN 350
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG:

PANKLARE HUTSPOT 500 gram 65

FLORIJN
JONGE JENEVER
fles 1 Itr.
geen 1550 f O ACT

IO3UOf 1495
maar nu

Bols

ADVOCAAT
fles 0.6 Itr.
nu 645

CHATEAU
LARAMONETTE1978
een jonge frisse rode
Bordeaux, uitstekend op
dronk

per fles
slechts

Ballantine

WHISKY
fles nu 1650



Geboren:
ALBERT-JAN

zoontje van:
Johan en Marijke
Aartsen
broertje van Sjoerd

Vorden, 2 maart 1980
Brinkerhof 43

Ik heb een zusje gekregen.
Haar naam is

Anna Geertruida

Ze moet luisteren naar de naam
ANITA

Papa, mama en ik zijn reuze
blij met haar.

Martin en Diny Wolsing
Mardy

7251 AE Vorden, 9 maart'80
Nieuwstad 39

Voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling, ons
betoond na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder en
oma

Aaltjen Stegeman

betuigen wij u onze oprechte
dank.

G. J. Kamper man
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, maart 1980
Prins Clauslaan 21

Racefiets
neem dan een FONGERS
Champion 10 versn. Huret
ƒ 440,—; Sprint-Race Spec.
10 versn. ƒ 719,—; Dames
mixte frame 10 versn. Shima-
no ƒ 748,—
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Jongen, 16 jaar zoekt werk
voor vrijdagmiddag en zater-
dagmorgen.
Meisje, 15 jaar zoekt werk
voor de zaterdag.
E.J.H. Bos, Ruurloseweg 80,
Vorden

Gezocht: goed tehuis voor
jonge hond 8 weken oud.
De Hanekamp 2, tel. 1955

Te koop: Austin Allegro 1300
Super bouwjaar 1976, km-
stand 43.000.
G.W. Brinkman, Zutphense-
weg 66, Vorden

Meisje van 15 jaar zoekt va-
kantiewerk. Tel. 05750-25114

Te huur: een 4-reiïge mais-
zaaimachine. Pelgrum, Del-
den

Te koop: Citroen GS Special
b.j. okt. '75. Vraagprijs is
ƒ4.000,—. De Hanekamp 10,
Vorden

Te huur t/m juni 1980: voü.
gestof. + gemeub. eensge-
zinswoning te Vorden.
Inlichtingen telefoon 08340-
32882

Te koop: i.z.g.st. kinderfiets
leeftijd 4-6 jaar en een massief
eiken bijzettafeltje.
Telefoon 2521

FONGERS
het nieuwe Fongers fietsple-
zierboek is verschenen. Haal
deze (gratis) bij uw fietsple-
zierleverancier
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

. . v,

Gevraagd: hulp voor de
woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag van half 2 tot
± 17.00 uur.
HANS TEMMINK,
Spalstraat 10, Hengelo Gld.,
telefoon 05753-2386

Speciaal aanbevolen:
tompoucen

't Winkeltje
In brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

TONNIE BIJENHOF
en
INA GOTINK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 20 maart a.s. in
het gemeentehuis "Kasteel Vorden" om
13.30 uur.

De kerkelijke inzegening zal plaats vin-
den in de Hervormde kerk te Vorden
door ds. J. Veenendaal om 14.15 uur.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.15 tot
17.15 uur in zaal Concordia, Raad-
huisstraat 36 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., Banninkstraat 50
Vorden, Lankampweg 4
Toekomstig adres: Nonnenmate 62, Doetinchem

Inplaats van kaarten

Zondag 16 maart zijn we 25 jaar getrouwd. We hopen
dit feest samen met onze kinderen te vieren op zater-
dag 15 maart a.s.

J.A. WAGENVOORT
en
T. WAGENVOORT-SCHEFFER
Erna en Reinie
André
Robert

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00 uur in
hotel Bakker te Vorden.

7251 JM Vorden, maart 1980
Van Lennepweg 3

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet,
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Vorden herziening 1962" aan de
woningbouwvereniging "Thuis Best" te Hengelo
Gld., zulks in verband met een voorgenomen aanpas-
sing van de woning De Hanekamp 20, alhier.

De voorgenomen bouw is in strijd met zowel de bepa-
lingen van het bestemmingsplan "Vorden herziening
1962" als het bestemmingsplan "Vorden 1975" doch
past in de bepalingen van het ontwerp-
bestemmingsplan "Vorden 1980, nr. l".

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
14 maart a.s. gedurende 14 dagen voor een ieder ter
gemeentesekretarie, afdeling I, ter visie.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en
wethouders tegen gemeld voornemen.

Vorden, 13 maart 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris de burgemeester,
J. Drijfhout mr. M. Vunderink

Op 26 maart a.s. is het veertig jaar geleden dat wij
zijn getrouwd. Onze kinderen en wij vinden dit een
dag, die we niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.

Allen, die ons hiermee geluk willen wensen geven we
daartoe graag de gelegenheid op 21 maart a.s. van
15.30 tot 17.00 uur in café-restaurant "Den Elter",
Emmerikseweg l te Warnsveld.

J. E. VERWOERD
M. H. VERWOERD-MEIJER

7234 SB Wichmond, maart 1980
Baron v.d. Heydenlaan 21

l

Een specialiteit van Krijt
ROLLADESCHIJF
SPECIAAL!
(lekker bij de warme maaltijd,
maar ook heerlijk op de
barbecue of 's avonds bij
een drankje)

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

YYVYYYYTVYVTYTYVTV5

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor al-
les wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-
nis van het overlijden van mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

ANTONIA CHRISTINA BROKKE
echtgenote van H. Fleming

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: H. Fleming
J. Fleming
H.J. Fleming-Mensink

Keyenborg: W. Fleming
T. Fleming-Scheffer

Rheden: A.M. Hekkelman-Fleming
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 7 maart 1980
De Wehme, Nieuwstad 32

De crematie heeft te Dieren plaats gevonden.

ff De Snoekbaars" Vorden
A.s. zaterdag 15 maart
vlswedstrljd

Samenkomst 13.30 uur bij de sportzaal

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondag 16 maart om 19.00
uur in de Geref. kerk.

Voorganger is ds. Glastra uit
Brummen.
Muzikale medewerking "Vineyard"

Thema:
Hoe stel je je op in een wereld vol kwaad

Met droefheid namen we kennis van het overlijden
van de heer

A.J.W. MENTINK

Wij gedenken met dankbaarheid hoe hij als mede-
oprichter en sekretaris zich voor onze vereniging
heeft ingezet.

Het bestuur en medewerkers van de
Ver. voor Veehouder ij belangen
Hengelo/Vorden

Hengelo Gld., 4 maart 1980

Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

IK GELOOF OOK!
De vraag Is: wat gelooft u?

„Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus
Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de
doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden."

Rom. 10 : 9

Gelooft u met uw HART of alleen met uw verstand?

„Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid."

Buurtver. Delden
Ledenvergadering
maandag 17 maart in café
't Zwaantje om 20.00 uur.

ANITA
ZWART SUÈDE SANDALET

met zeer gracieuze lijnen,
enkelbandje en
4 cm sleehak 77,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Maandagmorgen gesloten
Woensdagmiddag geopend

Een varkensboer in Vorden
Hield varkens met hele horden
Met de overblijvende resten
Kunt u uw land prima
bemesten.

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Gevraagd: zilveren Juliana-
guldens tot ƒ 10,—; rijksdaal-
ders tot ƒ 20,—; tientjes en
andere munten.
Tel. 05750-21486 (na 18.00
uur en zaterdags)

Dit weekend:

heerlijke
rozijnenbollen

u haalt het bij

't Winkeltje
In brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staa'stralen
- 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.

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

teigarenmagazij n
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

••
a1
igen merk sigaren

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,5O
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Errimel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701(

b.g.g. tel. 05618-444 of 05618»'
214.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Wie wil er majorette
worden van de muziek-
vereniging Concordia

Leeftijd vanaf 9 jaar.
Opgave:
G. NIJENHUIS
Het Wiemelink 17 of tel. 05752-1988

Mevrouw, heeft u ons
nieuwe brood al geproefd?

TARWE
ROGGEBROOD
één brok gezondheid, erg lekker en blijft
zéér lang vers.
Haal ook eens zo'n brood bij

WARME BAKKER
OPLAAT
Telefoon 1373

Weekendreklame:
SNEEUWSTER

SIMAVI-kollekte
van 17 tot 23 maart

voor medische hulp in de
tropen.
Helpt Simavi helpen

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

Bouwbond FNV
Inleveren vakantiebonnen
van de a.s. feestdagen
op vrijdag 14 maart a.s.

Van 19.00 tot 21.00 uur bij de P.V. Berend van Hack-
fortweg 8 te Vorden

8 daagse toeringcarreizen
naar Valkenburg

van 26 april tot 3 mei met vele extra's
voor slechts f 412,— p.p.

Inbegrepen:
halen en brengen vanaf centrale punten
3 bustochten
2 interessante exkursies
kienavond met leuke prijzen
feestavond met traktaties
en extra zeven koffiebonnen

Het hotel is voorzien van alle kom fort.
Vraag het april-pakket.

Hotel P. Hermens
Neerhem 61, 6301 CE Valkenburg (L.)
telefoon 04406-13020 - Bondshotel ANWB

In onze heren- en vrijetijdsafdeling
is weer veel nieuws

KOSTUUMS 2- en 3-delig
KOLBERTS EN BLAZERS
BIJPASSENDE PANTALONS
in diverse kwaliteiten, veel stretch-kwaliteiten
REGENJASSEN EN COATS
SUÈDE- EN NAPPA JACKS vanaf 159,OO
Verder sweaters, vesten, sweat-shirts
enz.

Modecentrum





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 13 maart 1980
42e jaargang nr. 2

Programma Oranje- en bevrijdingsfeesten 1
Dinsdag 29 april 1980
20.00 uur: Vordens Toneel brengt u het prachtige toneelstuk

"HET EINDPUNT"

geschreven door mevr. J. Hemmink-Kamp.
In zaal Dorpscentrum.

Morgenprogramma 30 april
8.00 uur: Klokluiden.

8.10 uur: De kinderen van de klassen 2, 3, 4, 5 en 6 van de lagere scho-
len komen bijeen op het plein achter de Openbare school in
het dorp.

8.30 uur: Vlaghijsen op het plantsoen voor de Hervormde kerk door de
padvindersgroep "David l. Alford".
Aansluitend aubade en toespraak door de Edelachtbare heer
Vunderink, burgemeester van Vorden.

9.00 uur: In het Dorpscentrum organiseert de Jeugdsociëteit voor de
kinderen van de klassen 2, 3 en 4 van de lagerse scholen een
musical genaamd "de Taaipop", geschreven door David
Wood.
Deze musical wordt opgevoerd door een zestal akteurs en
musici van de groep "Kwenie" uit Leiden.
Einde ±11.00 uur.

9.00 uur: Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen van 11 t/m 14
jaar. Nadere mededelingen worden op school verstrekt.
Voor leerlingen van deze leeftijd, die een school elders bezoe-
ken, bestaat er de gelegenheid gratis mee te doen, als ze zich
aanmelden bij de heer A.J. Zeevalkink, Christinalaan 15 te
Vorden, op vrijdag 25 april van 16.00 tot 17.30 uur.

9.30 uur: Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouder. Men kan
zich opgeven op het schoolplein achter de Openbare school
in het dorp, vanwaar ook wordt gestart.
De prijzen voor deze groep worden om ± 19.00 uur op de
feestweide voor Kasteel Vorden uitgereikt. Bij slecht weer
vindt de prijsuitreiking om 19.00 uur in zaal Bakker plaats.

9.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Gelegenheid tot buksschieten, personele baan en vrije baan.
Om ± 19.00 uur wordt op de feestweide voor Kasteel Vor-
den de schutterskoning (in) uitgeroepen en vindt de prijs-
uitreiking plaats. Bij slecht weer vindt de prijsuitreiking om
19.00 uur plaats in zaal Bakker.

i
10.00 uur: In zaal Bakker wordt er voor de kinderen van de kleuterscho-

len en de eerste klassen van de lagere scholen een film-
voorstelling georganiseerd.
Einde ± 11.00 uur. In verband met de verkeersveiligheid wor-
den de ouders verzocht hun kinderen om 10.00 uur in de zaal
te brengen en om ± 11.00 uur vanuit de zaal weer op te ha-
len.

Muzikale medewerking aan dit morgenprogramma wordt verleend door
muziekvereniging Sursum Corda.

Middagprogramma 30 april Zondagavond 4 mei
In verband met de inhuldiging van H.M. koningin Beatrix, wordt
het middagprogramma naar de avond verschoven.

De kermis is gedurende de middag wel opengesteld.

17.00 uur: De kinderen die op school vrijkaartjes voor de draai- of zweef-
molen hebben ontvangen, moeten deze voor 17.00 uur heb-
ben gebruikt.
De kinderen van de kleuterscholen en de eerste 3 klassen van
de lagere scholen krijgen ider 2 kaartjes voor de draaimolen.
De kinderen van de 4e, 5e en 6e klassen krijgen ieder 1 kaartje
voor de zweefmolen.

Avondprogramma 30 april
18.00 uur: Afhalen van de schutterskoning(in) door muziekvereniging

Concordia en bestuur Oranjevereniging met rondrit door het
dorp in een open landauer.
Na aankomst van de schutterskoning(in) op de feestweide
voor Kasteel Vorden; huldiging schutterskoning(in) en prijsui-
treiking aan de winnaars van de Oriënteringsrit voor 15-jarigen
en ouder.

19.00 uur: Aanvang eerste ronde Zeskamp. Startschot wordt gegeven
door de schutterskoning(in).
Deze Zeskamp is een sportieve wedstrijd tussen twaalftallen
van de sportverenigingen en bedrijven, die elkaar op verschil-
lende behendigheidsspelen om de hoogste eer bekampen.
Toegang gratis.

19.30 uur: Dansmuziek in verschillende horecabedrijven.

22.00 uur: Ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. koningin Bea-
trix groots vuurwerk op de weide voor Kasteel Vorden.
Bij slecht weer wordt het vuurwerk uitgesteld tot maandaga-
vond 5 mei. Toegang gratis.

De plaatSf>M& muziekvereniging Concordia zal aan dit avondprojtt
haar medojrking verlenen. ^V

Middagprogramma 3 mei
14.00 uur:̂ £)pening kermisterrein. 4fc

14.00 uur: Tweede ronde Zeskamp op de weide voor Kasteel Vorden.
Toegang gratis.

15.00 uur: De aanspanning "In de Reep'n" Vorden en omstreken, heeft
een rijtoer gepland voor bewoners van "De Wehme" en de
65 + -ers die in Vorden woonachtig zijn.
Start vanaf "De Wehme".
Opgave zowel voor 65 + -ers en voor bewoners van "De
Wehme" op vrijdag 2 mei bij mevr. van Druten, Ruurloseweg
61, telefoon 2260.
Bij slecht weer vervalt de rit en zal worden gehouden op een
nader te bepalen datum in de zomer.

20.00 uur: De Stichting Jeugdsociëteit organiseert voor de wat oudere
Vordense jeugdin de grote zaal van het Dorpscentrum een
optreden van de popgroep "Shed Libation".
In de pauzes van het optreden van deze popgroep wordt de
muziek verzorgd door drive-iri discotheek "Saburac" uit Vor-
den.
Zaal open: 19.30 uur.
Entree f6,— voor niet-leden en ƒ4 ,— voor leden.

19.45 uur: Samenkomst op het kerkhof.

20.00 uur: Herdenking slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

20.30 uur: Herdenkingsdienst in de Hervormde kerk te Vorden onder lei-
ding van de plaatselijke predikanten ds. Veenendaal, ds.
Zijlstra en pastoor van de Werff, met medewerking van het
Vordens Mannenkoor, chr. zangvereniging Excelsior en het
Vordens Dameskoor.

Morgenprogramma 5 mei
8.00 uur: Klokluiden.

9.00 uur: Ontsteking bevrijdingsvuur op het plantsoen voor de Her-
vormde kerk en toespraak door de Edelachtbare heer Vunde-
rink, burgemeester van Vorden.
Dit vuur wordt ontstoken met een vlam, die door middel van
een estafetteploeg van de Vordense Trimclub vanaf het Be-
vrijdingsmonument te Wageningen zal worden aangedragen.

9.30 uur: Opstelling optocht achter Openbare lagere school in het
dorp.

10.00 uur: Bombarie-optocht m.m.v. alle schoolkinderen, die lawaai en
muziek maken met toeters, ratels, fluitjes, pannedeksels, ke-
tels of andere dingen.
Ook kan men zich nog verkleden en/of versierde fietsen,
steppen of karretjes meenemen. Hoe gekker hoe mooier.
Verdere medewerking zullen verlenen:

- de plaatselijke muziekverenigingen;
- de ponyclub met verklede ruitertjes;
- de plaatselijke jeugdverenigingen.

De route zal nader bekend worden gemaakt.

11.00 uur: Einde Bombarie-optocht op de feestweide voor Kasteel Vor-
den met aansluitend een ballonnenwedstrijd.

De kermis zal gedurende de gehele dag geopend zijn.

Middagprogramma 5 mei
14.00 uur: Finale Zeskamp tussen de plaatselijke sportverenigingen en

bedrijven. Terrein voor Kasteel Vorden.
Na afloop prijsuitreiking.
Voor de eerste plaats in deze Zeskamp is een wisselbeker be-
schikbaar gesteld door de Vordense Winkeliersvereniging.

16.00 uur: Demonstratie en caroussel door de pony ruitertjes van de
L.R.&P.C. "De Graafschap".
De ruitertjes zullen hierbij passende kleding aan hebben.

Avondprogramma 5 mei
19.30 uur: Dansmuziek in verschillende horecabedrijven.

21.00 uur: Strijken van de vlag.
Doven van bevrijdingsvuren.

Ledenvergadering
Oranjevereniging
De Oranjevereniging hield woensdag 5 maart in zaal "t Pantoffeltje"
haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter A. Schipper kon helaas
weinig leden welkom heten.
Aan de orde kwamen onder meer een statutenwijziging; de vereniging
gaat in het vervolg Oranjevereniging "Vorden" heten, met als doel het
organiseren van festiviteiten en manifestaties ter viering van nationale
feestdagen. Tevens werd besloten de gewijzigde statuten in een notariële
akte op te nemen, zodat het een en ander zijn rechtsgeldigheid krijgt.

In verband met drukke werkzaamheden
trad de penningmeester E.H.
Brunnikreef af als bestuurslid. In zijn
plaats werd met algehele stemmen geko-
zen B.J. Bloemendaal. Tevens werd het
bestuur met een vijfde lid, G. Wullink,
uitgebreid. Het bestuur bestaat nu uit:
A. Schipper, voorzitter; G. te Velthuis,
sekretaris; B.J. Bloemendaal, penning-
meester; en de leden Mej. T. Ooster-
huis en G. Wullink.

INTEKENLIJST
Om al de festiviteiten financieel rond te
krijgen zal men in het dorp en de buurt-
schappen rond gaan met een inteke-
ningslij st.
Het programma dat geboden wordt
klinkt als een klok, voor groot en klein
is er wat te doen (zie het zeer uitgebreide
programma in dit Contact). Hopelijk
wordt dit zo aktieve Oranjebestuur niet
teleur gesteld.

Wij wijzen u op de mogelijkheid, !id of
donateur te worden van de Oranje vere-
niging. Doch dit valt buiten de inteken-
lijst, maar het zou wel een extra rugge-
steuntje zijn voor de vereniging.

VERSIERING
De versieringskommissie heeft al verge-
vorderde plannen. Er zijn al modellen
en tekeningen gemaakt, modellen van
pilaren samengesteld, enz. Zonder geld
kan men evenwel weinig beginnen.
Het geld dat via de intekeningslijst bin-
nenkomt, wordt alleen gebruikt voor de
festiviteiten en de traktaties voor de kin-
deren.
Dus niet voor de versiering.

PROGRAMMABOEKJE
Men geeft nu een programmaboekje uit,
dat door drukkerij Weevers gedrukt
wordt (tegen kostprijs). In het
programmaboekje worden advertenties

opgenomen en uit de opbrengst daarvan
moeten de versieringskosten gedekt
worden. De middenstand hoeft dus niet
alleen te geven, maar krijgt ook een
reklame voor hun zaak. Mocht iemand
denken, ik geef iets extra, iets aparts
voor de versiering, dan is dit natuurlijk
van harte welkom.

Er zijn overigens berichten binnengeko-
men dat mensen gezamenlijk besloten
heb ben "hun straten te versieren; voor de
Julianalaan zijn dergelijke plannen al
gemaakt. Mocht u, met uw buren,
soortgelijke plannen hebben, neem dan
kontakt op met de versieringskommis-
sie, te weten de heer Harmsen, School-
straat; fam. Vreeman, Zutphenseweg;
de heer Te Velthuis, Oude Zutphense-
weg; de heer Wiekart, Burg. Galleé-
straat; de heer Bleumink, Dorpsstraat;
de heer Bekman, Horsterkamp; de heer
Weevers, Nieuwstad.

Bedevaart naar Banneux
De bedevaart naar het Belgische genade-
oord Banneux zal dit jaar plaats vinden
op 17 en 18 mei a.s.

In verschillende gemeenten in de
Achterhoek zijn opstapplaatsen. De
tocht voert door de mooiste streken van
ZuidNederland en België. Door de
steeds groter worden belangstelling is
een spoedige opgave voor deelname zeer
gewenst.

Volkstuinvereniging
"Vorden" zoekt nog
steeds
Op de jaarvergadering van de Volks-
tuinvereniging "Vorden", was zoals
ieder jaar weer het belangrijkste punt
van bespreking, het nijpend gebrek aan
grond. Ter herinnering: de volkstuin-
vereniging is begonnen op het Industrie-
terrein, echter deze grond werd ver-
kocht (maar ligt er nog net zo). Geluk-
kig voor de vereniging werkte de ge-
meente mee zodat men de beschikking
kreeg over de gemeentekwekerij aan de
Zutphenseweg. Dit had wel tot gevolg
dat ieder lid slechts 75 m2 grond heeft,
een klein groentetuintje dus.
Het nare voor de volkstuinvereniging is
echter, dat deze grond in plan Brinker-
hof III (Addinkhof) ligt. Er moet een
weg doorheen!
De vereniging zoekt al jaren naar grond,
vandaar hun noodkreet "wie weet of
heeft een geschikt stuk grond".
Voorzitter C.J. Lakerveld, de Bongerd
28 te Vorden (tel. 1728) zit te popelen
om reakties.

NCVBAfd. Vorden
De jaarvergadering van de NCVB af d.
Vorden werd goed bezocht. Uit het jaar-
verslag van sekretaresse mevr. L. Gille-
Vink bleek, dat men in de traditionele
vrouwenorganisaties al jaren bezig is,

vrouwen over allerlei onderwerpen in-
formatie aan te reiken.
Voor mevr. W.H. Voerman-van Reenen
was het een bijzondere avond. Na zes
jaar presidente te zijn geweest, gaf zij de
leiding van de afdeling over aan mevr.
H. den Ambtman-Ton. Mevr. Voer-
man-van Reenen mocht verschillende
kado's in ontvangst nemen, waaruit
duidelijk naar voren kwam, hoe het vele
werk dat zij heeft gedaan, gewaardeerd
werd.
De aktie gehouden voor Mendoza,
bracht ƒ 367,20 op. Na de pauze werd
een spel gespeeld. Op 18 maart komt
mevr. Bil uit Hengelo naar Vorden om
iets te vertellen en te laten zien over
Ikonen. De avond begint om 19.45 uur
in het Dorpscentrum.

Jong Gelre - Agrarisch
werk
De af d. Vorden van Jong Gelre heeft
een avond belegd, waar gesproken werd
over het onderwerp "zuiveloverschot-
ten". De dia's die hierbij werden ver-
toond, werden toegelicht door de heer
Kootstra. Met de werkgroep "Leefbaar-
heid" is gesproken over de standpunten
die deze werkgroep inneemt ten aanzien
van Het buitengebied.
De volgende gespreksavond van Jong
Gelre wordt gehouden op 17 maart met
als onderwerp "Konsept standpunten"
van het G.A.J.K. (Gelders agrarisch
jongeren kontakt).

Simavi kollekte van
17-23 maart
55 Jaar achtereen levert Simavi een bij-
drage aan verbetering van de gezond-
heidszorg in de derde wereld. Uitgangs-
punt daarbij is, dat de hulp vooral ge-
richt dient te zijn op hen, die leven op
het platteland in de ontwikkelingslan-
den. Op hen dus voor wie de medische
zorg vaak nog een onbereikbaar goed is.
Voor Simavi betekent dit:
de mensen ter plaatse steunen en samen
met hen een passend systeem opzetten
en uitvoeren, dat aan deze onaanvaard-
bare situatie een eind moet maken.

Dit kan op vele manieren: Steun aan
projekten, die op medische preventie
zijn gericht:
— voorlichting;
— drinkwatervoorziening;
— meer /beter/gevarieerd voedsel.
Steun aan projekten, die er op gericht
zijn de gezondheidszorg bereikbaar te
maken voor iedereen:
— mobiele klinieken;
— opleiding gezondheidswerkers, ver-

pleegkundigen e. d.; '
— gezondheidscentra in de dorpen;
- transport/vervoer.

Dat is wat Simavi nu reeds 55 jaar en
geheel op eigen (= uw) kracht doet.
Simavi is daarbij aangewezen op uw
steun! Zij ontvangt geen subsidie.
Daarom dit dringend beroep: steun
Simavi!!



Geweldige inruilaktie op deze SABA KTVfc
SABA ULTRACOLOR T 6720
• Uni-Line "C" beeldbuis voor nog

briljantere en kontrastrijke kleuren.
• 67 cm beeldbuis
• 12 kanalen
• vederlichte zenderkeuze
• 8 Watt luidspreker
• aansluitmogelijkheden voor hoofd-

telefoon, video- en cassetterecorder
• uitvoering: lichmotenkleur
• afmeting: 74 x 52 x 48 cm. (b x h x d)

SABA ULTRACOLOR T 6759
• 67 cm Uni-Line "C" beeldbuis
• infrarood afetandbediening
• 12 kanalen
• 8 Watt concertluidspreker
• ideaal toets, ook op afetandbe-

diening
• aansluitmogelijkheden voor hoofd-

telefoon, video- en cassetterecorder
• uitvoering: notenkleur/metallic
• afmeting: 74 x 52 x 48 cm. (b x h x d)

vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. eredeveld WEG NAAR LAREN 56 - zutphen - TELEFOON 05750-13813

Ik als kleine zelfstandige
zweer bij de

Zilvervloot.
Ideaal spaarplan:

de Zilvervloot, voor
15 t/m 21 jarigen.
Geeft maar liefs
8V4 % rente en i!
nog eens 10%
spaarpremie.

Rabobank Q
po/tunette!

Paqueiette

Naadloze stretch BH van
Lycra f 24,95. In wit en
skin. Cups A, B en C.
Artnr. 720-31/32.

Bikini stretch slip van
Lycra f 12,95. In wit en
skin. Maten S - M - L.
Art.nr. 922-22/32.

Helmink
Vorden

Zutphenseweg -Tel. 1514

voor ai uw loodgieter mat er ialen
naar de vakman, met gratis advies.

Het Hoge 20 - Vorden

> Het adres voor modern bruidswerk

Bloemenspeciaalzaak

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

BESCHERM
uw kostbare auto tegen roest, laat hem
kontroleren en eventueel een anti-roest
behandeling geven volgens de Zweedse
ML-methode.

Wij zijn gespecialiseerd in dit werk.

DINITROL ANTI-ROEST STATION

W. B. KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 05752-1649

Maart-
aanbieding
Corduroy-
broeken

beige, zwart, grijs, blauw en bruin

per stuk

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813
woensdagmiddags ook open

Bloemen
horen

erbij ! !

Voor kwaliteit en service
Voor een fijn bruidsboeket
Voor al uw bloemwensen

WEEKENDAANBIEDING

BOEKET NARCISSEN +
IRISSEN

Uit voorraad leverbaar

mooie kollektie tuinzaden

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Zweedse muilen voor
een vrij

ongedwongen
leven

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Telefoon 1342

Uw adres voor

WERKKLEDING
KLM

Van Lochem mode

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa, v. d. Wal. Tel. 1301.

op dinsdag 25 maart a.s.
's avonds om 8.00 uur
in zaal Bakker te Vorden

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

\&n+\\&n&n0

Modeshow

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak, eventueel telefonisch.

Schoenen
l edervvaien

R e p a t a l i e

KK NK
VORDEN TEL (05752) 1381Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

WOENSDAGMIDDAGS GEOPEND
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Modecentrum

Ruurlo

brengt een grote

voorjaarsshow
op woensdag 19 maart a.s. 's avonds om 8 uur in
"De Keizerskroon" te Ruurlo.
Wij laten u weer veel nieuws zien. Deze show wordt gebracht door
beroepsmannequins. Entree f 6,- per persoon inkl. koffie en konsumptie.

Die zit er al
warmpjes bij

Grandioze
video-aanbieding

PHILIPS
VIDEO-RECORDER

10 dagen van te voren instelbaar
2Yi uur speelduur
nu van 2495, —
voor 1795,-

FA WINTERS
Spalstraat, Hengelo Gld.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 11/a jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten is er in ons
bedrijf plaats voor een

ERVAREN
TRAILERCHAUFFEUR
voor binnen- en buitenland.

Sollicitaties te richten aan:

teger transport b.v.
nationaal en internationaal transport

7260 AA Ruurlo, postbus 46
Stationsstraat 18, telefoon 05735-1426*

Wist u
dat u bij ons voor alle soorten

REPARATIE, AUTOMATISATIE EN
MECHANISATIE terecht kunt?

Mechanisatiebedrijf IVIöllICVCIQ
Koningsweg 18, Hengelo G., telefoon 05753-1399

Rabobank
Kinderspaarplan,
voor O t/m 10
jarigen: geeft

maar liefst
7 % rente.

Bovendien tot
f 250,-vrij

opvraagbaar
perjaan

Rabobank

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

,«>,.•
*°tnt£**ite

^St^s 3//e/^.^att

^
cfe *55?«8' »** *"*>*+.*

%$r*f*t9iZ?f>fii8t

fe/s
feta

%66
6/,̂tviv

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 maart 1980
42e jaargang nr. 2

Derk de Boer 60 jaar in de muziek

Derk de Boer: Een leven lang muziek.

Zeventig jaar is hij geworden. Voor Derk de Boer uit Vorden de leeftijd
om het op muzikaal gebied wat kalmer aan te gaan doen. Dat zal niemand
hem kwalijk nemen want om zestig jaren van je leven aktief met muziek
bezig te zijn is geen kleinigheid.

Het "Vordens Mannenkoor" heeft hij onlangs vaarwel gezegd. "Voor
mijzelf had ik dat allang uitgemaakt. Wanneer ik 70 ben stop ik met
zingen. We hebben thans 12 bassen en ze zingen als kievitten, dus kunnen
ze me best missen." Terwijl hij dit zegt kijkt Derk de Boer toch met een
tikkeltje weemoed naar de fraaie plant die hij bij zijn afscheid kreeg aan-
geboden. Niet zo verwonderlijk want het Vordens Mannenkoor neemt in
het hart van Derk de Boer een speciaal plaatsje in. Vierenveertig jaar is hij
er bij geweest.

Maar wat meer zegt, Derk de boer was
samen met een andere Derk (Masten-
broek) de oprichter van het koor.

"Het is eigenlijk begonnen toen wij als
duo "Derk & Derk" optraden bij revues
en uitvoeringen van verenigingen. In
1936 werd de nieuwe Empo-fabriek ge-
opend. Daar hoorde natuurlijk een
feestje bij. We trommelden een stelletje
kerels bij elkaar en zie, het Empo-
mannenkoor was een feit. Je moet niet
denken dat zij zingen konden. Welnee.
De mond konden ze op en neer doen,
dat was alles", zo zegt Derk de Boer.

Ups en downs
Toch vielen de zangerskapaciteiten wel
mee, want dit Empo-koor was de voor-
loper van het Vordens Mannenkoor. In
die dagen zorgde De boer altijd voor de
muziek. Hij heeft alle ups en downs van
het koor meegemaakt. Zo ook de peri-
ode na het overlijden van dirigent Derk
Wolters. "We hadden op dat moment
nog maar 12 leden. Doorzetten, dat was
ons devies. En zie, het koor kwam over
haar dieptepunt heen."
De eerste muzikale schreden zette Derk
de Boer op 10 jarige leeftijd bij de Mep-
peler harmonie als trompettist. Tevens

zong hij daar bij het jeugdkoor Ema-
nuel. Toen in Meppel een mannenkoor
werd opgericht werd De Boer op 15-jari-
ge leeftijd als eerste tenor ingelijfd. "Ik
kon toen al de chromatische toonlad-
ders zingen."
Op 18-jarige leeftijd verhuisde De Boer
naar Zutphen. Hij werd lid van de
muziekvereniging "Symphonie". "daar
ben ik niet lang bij geweest, want het
aksent bij deze vereniging lag meer op
het gebied van "geef mij maar een
neut!" Na een korte periode bij "Wil-
helmina" uit Spankeren kwam hij in
1932 naar Vorden.

Sopraantje
Bij het "Vordens Gemengd Koor"
kreeg hij kennis aan het sopraantje van
deze zangvereniging (thans mevr. De
Boer). Ondertussen werd Derk de Boer
ook lid van de muziekvereniging "Con-
cordia". Vanwege de minder goeie on-
derlinge verhoudingen vond hij het dan
na 25 jaar welletjes.
In de mobilisatie was De Boer ook muzi-
kaal aktief. "Ik dacht bij mij zelf, zo-
veel mogelijk muziek maken en zo wei-
nig mogelijk dienst doen." Hij bracht
het tot regiments trompetter. Ook richt-
te hij een amusementsband op. Een ge-
pland radio-optreden op 11 mei 1940
ging door de oorlog net niet door.

Blokf luit- en Melodicaklub
Na de oorlog zette Derk de Boer bij
"Concordia" de drumband op poten.
Verder was hij vier jaar direkteur bij het
Achterhoeks trompetterskorps; acht
jaar direkteur van het zangkoor "De
Wehme"; leider van de zanggroep van
"De Knupduukskes". Daarnaast maak-
te hij amusementsmuziek met het revue-
orkest "D^Witte Raven", terwijl hij
deel uit Inpakte van het dansorkest
B.B.B. Band (Berg-Boer-Bömer).
In 1954 werd Derk de Boer verzocht een
blokfluit- en melodicaklub op te rich-
ten. Dit werk heeft zijn hart gestolen.
Begonnei^aet 16 kinderen groeide de
klub uit ̂ J100 kinderen. Momenteel
geeft Derk de Boer elke vrijdagmiddag
en zaterdagmorgen muzikale les aan
zo'n veertig kinderen.
"Het geeft veel voldoening als je later
veel van je leerlingen terug ziet in de
plaatselijke muziekverenigingen. Bo-
vendien hebben de kinderen er later bij
het voortgezet onderwijs profijt van dat
zij bijv. blokfluitles hebben gehad. Ze
hebben dan beslist een streepje voor."
Derk de Boer wil voorlopig nog niet op-
houden met deze blokfluit- en melodica-
klub. We hebben dan ook afgesproken
om over vijf jaar bij zijn 65-jarig jubi-
leum weer een babbeltje te komen
maken!

Aanleg speelplaats en trapveldje
bij het Emmaplein
Het binnenterrein nabij het Emmaplein
wordt al geruime tijd gebruikt als kin-
derspeelplaats en trapveldje. Het ge-
meentebestuur is al verschillende keren
verzocht het terrein voor dit doel beter
geschikt te maken. Een daarbij aan de
orde komend punt was het al dan niet
handhaven van de ter plaatse aanwezige
muziektent.
Noch van de zijde van de bevolking,
noch van de zijde van de plaatselijke
muziekverenigingen Concordia en Sur-
sum Corda is desgevraagd een reaktie
ontvangen welke pleit voor het behoud
van deze muziektent.
In samenwerking met de Werkgroep
Leefbaarheid en een buurtkomité is
thans door de gemeente een schetsplan
voor dit terrein opgesteld. Bezwaren
van omwonenden en belanghebbenden
zijn er niet, waarbij opgemerkt dat op
het ene bezwaar dat er was, tegemoet
kon worden gekomen zodat het werd in-
getrokken.
Inmiddels is een uitvoeringsplan met be-
groting opgesteld. In .dit plan is ook de
huidige muziektent betrokken. Hierin
kunnen onder meer zitbanken, een tafel
etc. worden aangebracht. Aansluitend
aan deze tent wordt gedacht aan een
speelhut, glijgoot, zandbak etc.
Voorts voorziet het plan onder meer in
de aanleg van een trapveldje, een korf-
bal, een evenwichtsbalk etc. In totaal is
met dit plan een bedrag gemoeid van
ƒ 20.000,— te weten ƒ 15.000,— voor
het geschikt maken van het terrein en
ƒ 5.000,— voor de aanschaf van speel-
werktuigen.

De kommissie financiën zal zich over dit
voorstel beraden.

Geen openbare vergadering
kommissie sport en kuituur
Aangezien op de agenda voor de raads-
vergadering van 25 maart geen onderwer-
pen voorkomen waarover de kommissie
sport en kuituur dient te worden ge-
hoord, zal de op 18 maart geplande
openbare vergadering van deze kommis-
sie geen doorgang vinden.

Overeenstemming tussen
Gemeente Vorden en
de heer A.J. Rouwenhorst
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad
van Vorden een voorstel van het kollege
om gronden van de heer A.J. Rouwen-
horst, gelegen in het bestemmingsplan
"Brinkerhof", te onteigenen, aange-
houden in verband met nader overleg
met de betrokkene.
B&W van Vorden is thans verheugd te
kunnen mededelen dat inmiddels met de
heer Rouwenhorst via minnelijk overleg
een regeling is getroffen, waardoor deze
gronden in eigendom overgaan naar de
gemeente, zodat van onteigening geen
sprake meer behoeft te zijn.
Een en ander heeft plaats kunnen vin-
den doordat de gemeente in staat is ge-
weest, om binnen een redelijke afstand
van het bedrijf van de heer Rouwen-
horst een als kompensatiegrond geschikt

terrein te kopen en aan te bieden aan de
heer Rouwenhorst, die het aanbod heeft
aanvaard.
Inzake de onteigening van gronden van
de heren G. en G.J. van Zeeburg, gele-
gen in het bestemmingsplan "Brinker-
hof" waartoe de raad destijds besloot,
is het noodzakelijk dat er een aanvulling
komt, dat een voorbehoud wordt ge-
maakt, waarmee bedoeld dat gewacht
wordt met de dagvaarding tot 1981. De
kommissie algemeen bestuur komt dins-
dag 18 maart in de Boerderij bij het kas-
teel bijeen, teneinde zich over deze
materie te buigen.

Jaarlijkse ouderavond
"OtenSien"
Maandag 10 maart j.l. hield de peuter-
speelzaal "Ot en Sien" haar jaarlijkse
ouderavond. Na het algemene gedeelte
werd een filmpje gedraaid over het af-
scheid van de vorige leidster mevr. v.d.
Velde. Hierna volgde de bestuursverkie-
zing. De heer O. Wempe, die niet her-
kiesbaar was, werd opgevolgd door de
heer H. Dieters; mevr. A. Kraai, sekre-
taresse, werd herkozen.
Na de pauze hield dokter Vaneker een
lezing over ongelukken in huis en over
kinderziekten.
De peuterspeelzaal te Vorden bestaat
binnenkort 5 jaar en aan gebrek aan
belangstelling heeft men niet te klagen.
De peuterspeelzaal wordt momenteel
door 45 kinderen bezocht en er is een
flinke wachtlijst. Uw kind mag de speel-
zaal bezoeken als het tenminste 2!/2 jaar
oud is. U kunt uw kind opgeven voor de
speelzaal als het 2 jaar is geworden;
opgave bij de sekretaresse mevr. A.
Kr ooi.

Muzikale hulde voor Vordense
burgers door Huzaren van Boreel
De Vordense bevolking heeft de kontakten, die er al waren met de Huza-
ren van Boreel, verstevigd. Dat gebeurde onder meer door het bijwonen
van een defilè en de beëdiging van een officier. Het lle zelfstandig ver-
kenningseskadron van de Huzaren van Boreel, afkomstig uit de Oranje-
kazerne te Schaars berge n, oefent al vele jaren in de bossen van het Grote
Veld tussen V orden en Lochem. Deze oefeningen bezorgen de bevolking
vaak overlast, omdat het militaire materieel - voor het grootste deel rups-
voertuigen - in de nachtelijke uren vaak voor het nodige lawaai zorgt. De
"blauwe" Huzaren van Boreel kunnen het verkennen dat hen is opgedra-
gen niet aanleren op een klein oefenterrein en ook dikwijls moeten zij ge-
bruik maken van openbare wegen en soms van bebouwde kommen.

Woensdagmiddag waren vele Vordena-
ren getuige van het afzwaaien van het
lle ZVE - dat normaal plaats heeft in
een kazerne - maar nu buiten te velde, 's
Middags om 13.00 uur werden de geno-
digden ontvangen in de boerderij bij het
kasteel-raadhuis waarbij majoor Nix
zijn hartelijke dank betuigde voor de
goede samenwerking tussen burgers en

militairen. Burgemeester Vunderink
stelde dit nauwe kontakt tussen de mili-
tairen en de bevolking zeer op prijs. Hij
komplimenteerde de kommandant met
het feit, dat er ondanks de vele oefenin-
gen maar relatief weinig klachten bin-
nen waren gekomen. Mede aanwezig
waren mevr. Vunderink, wethouder
Bogchelman en echtgenote, de land-

goedeigenaren op wiens terrein men ge-
oefend heeft (o.a. mr. Thate), jachtop-
zichters, bestuursleden van de plaatse-
lijke VVV enz.

Op een terrein van de heer Tjoonk volg-
de hierna de beëdiging van kornet M.
Peperkamp tot 2e luitenant res. off.
door de regimentskommandant van de
Huzaren van Boreel.

In aansluiting op deze plechtigheid werd
door het trompetterkorps van het regi-
ment, dat onder leiding stond van
kapelmeester de Jonge en onderdirek-
teur/opperwachtmeester Kleef, een
muzikale hulde gebracht op het dorps-
plein bij de N.H. Kerk. Het eskadron
defileerde hierbij door de Dorpsstraat.
Vele Vordenaren toonden hun belang-
stelling.

Openbare kommissie-
vergaderingen te V orden
Op dinsdagavond 18 maart is er in het Koetshuis, nabij het gemeentehuis
een openbare vergadering van de kommissie financiën. Onder andere zal
het voorstel van het kollege ter sprake komen om het eerste gedeelte van
de Almenseweg tot aan de Mispelkampdijk van een nieuwe slijtlaag te
voorzien. Hiermee is een bedrag gemoeid van 65 mille. Verder zal de kom-
missie zich bezig houden met het verder bouwrijp maken van het bestem-
mingsplan "Brinkerhof". De kosten worden geraamd op ƒ 114.000,- excl.
BTW.

Op de Kranenburg dienen eveneens nog
enkele werkzaamheden te^É|den ver-
richt, zoals het aanleggen wm35 meter
trottoir, groenvoorziening, etc. Totale
kosten f 8.980,-. Her straten van de
Banenkamp wordt voor 1980 nog niet
geraamd, omdat nog één bouwterrein
niét is uitgegeven en omd^Ëhter her-
straatwerk minder nazakkirflff geeft.
In het bestemmingsplan "Medler" dient
ook nog het één en ander bouwrijp ge-
maakt te worden, zoals bijv. het aanleg-
gen van 40 meter riolering, 70 meter
parkeerstrook en 30 nieter trottoiraan-
leg. Totale kosten ƒ 11.600,-.
Verder zal de kommissie financiën zich
bezig houden met een voorstel betref-
fende het bouwrijp maken van een ge-
deelte van het industrieterrein zoals het
afwerken en inplanten van bermen.
Alles bij elkaar een bedrag van ƒ
36.900,- excl. BTW.
Ten behoeve van de Oranjevereniging
als bijdrage in de kosten van het organi-
seren van festiviteiten wordt voorgesteld
om ƒ 8.000,- te voteren, alsmede ƒ
3500,- voor het aanschaffen van 1000
herinneringsbekers en ƒ 400,- voor het
aanschaffen van de tentoonstelling
"Wereldoorlog II".
De kommissie financiën zal zich ook
over dit voorstel buigen.

Gans botst tegen auto
Een opgejaagde gans heeft zaterdag de
auto van de Grollenaar G. een flinke deuk
bezorgd. De politie van Vorden keek wel
wat vreemd op toen de Grollenaar zijn be-
klag kwam doen, maar bij onderzoek
kwam de gewonde gans toch tevoorschijn.
De eerste hulp is verleend door dierenarts
Warringa. Het dier is ondertussen overge-
bracht naar een jachtopziener die de gans
zolang in de kist zal houden totdat het dier
gezond en wel op vrije voeten kan worden
gesteld.

Lezing homoeopathie
Er is heden ten dage veel belangstelling
voor de homoeopathie. En dit niet ten
onrechte. Immers bij toepassing van de
homoeopathische geneeswijze behoeft
men niet bang te zijn voor zgn. bijwer-
kingen, evenmin voor verslaving. De
vereniging tot bevordering der homoeo-
pathie in Nederland, af d. Achterhoek
zal op donderdag 13 maart a.s. een
openbare voorlichtingsavond geven te
Vorden in "De Herberg", Dorpsstraat.
Op deze avond zal dr. B.J.J. Meken-
kamp, homoeopathisch arts te Doetin-
chem u iets vertellen over de homoeo-
pathische behandeling van maag- en
darmklachten en in aanvulling hierop
zal mej. J. v. Katwijk, voedingsdeskun-
dige, over gezonde voeding spreken.
Er is een lektuurtafel met voorlichtings-
materiaal en boeken aanwezig.

Verhoging tarief reinigings-
rechten
De kommissie financiën zal zich dins-
dagavond 18 maart verder bezig gaan
houden met een voorstel van het kollege
om het reinigingsrecht in 1981 te verho-
gen van ƒ 35,- naar ƒ 40,-. Dit is volgens
het kollege noodzakelijk omdat de ge-
meentereiniging heeft te kampen met
een tekort van ƒ 37.350,-.
Een en ander is het gevolg van het feit
dat er 30.000 plastic zakken minder zijn
verkocht dan geraamd. Het kollege
wijst in dit verband op de snelle stijging
van de olieprijs op de wereldmarkt,
waardoor zowel de kosten van aankoop

van plastic zakken, als de kosten van het
ophalen aanzienlijk zijn gestegen.

(ingezonden mededeling)

Een groepje jongelui bracht dit bericht
bij ons en \ve vonden het leuk dat juist
de jeugd ook eens iets onderneemt. Wij
plaatsen dit berichtje dan ook onverkort
en wensen hen veelsukses.

Geachte mensen,
Hierbij delen wij u mee, dat zaterdag 15
maart op het plein achter de Amro-bank
een bazar wordt gehouden door de klub
"Alarm", ten bate van Green Peace.
Green Peace beschermt de walvis en de
zeehond en nog meer uitstervende die-
ren. Op de bazar zult u ook een lijst met
handtekeningen vinden, waarop ook u
uw naam kunt zetten. Op de bazar is
o.a. grabbelton, er worden zelfgemaak-
te en opgehaalde spulletjes verkocht, er
is een loterij, er kunnen puzzels opgelost
worden en nog veel meer.
We hebben al veel spullen opgehaald en
hopen dat het genoeg is. We hopen dat
het een leuke middag wordt van half
twee tot ca. half zes.

De groeten van "Alarm"

Bi'j ons in d'n Achterhook
Harm en Gat-Jan leep'n maor zowat oaver de greshegge tussen de
huuke rogge en gaste rond te schuu'n. 't Was gloepend heite op
dizz'n dag an 't ende van juni. Eerluk ezeg oaveral te heite veur.
Alle dinge wao'j ow normaal met konn'n vemak'n, zoas
voetbalPn of vang'n, die leet i'j now wel, a'j d'r nao kekk'n begon
i'j al te zweit'n.
'n Bongerd bi'j Groothaar waarn ze al deur ewes maor de st.
jaopiks appels waarn nog niks te bes riepe, daor kree'j maor pien
in de boek van a'j d'r te volle van nao binn'n wark'n. Zee gavv'n
eavenwels neet volle um appels meaor ratsen ze meer um Groot-
haar te pesten. Ze schott'n daor nog wel us spraon van 't dank met
eur kattepult, dan wodd'n den olden gluujend hellug en ging bi'j
eur olde luu zien beklag mak'n. Hee was nameluk nogal gek met
veugeltjes. Dat wazz'n Harm en Gat-Jan ok wel maor dan wel met
veschil. 'n Zwaluw of boekvinke zoll'n ze neet neerschiet'n maor
spraon en mussen, dat was bi'j eur schadeluk grei. A'j die spraon
de wille leeten vratt'n ze o w jao alle eerbèzen en kassen op.
Gelukkug maor veur de spraon schott'n ze in de buurte wel meer
roeten kepot dan dat t'r veugeltjes nao beneer'n veel'n.
"Lao'w maor us bi'j Sukela gaon kiek'n of daor nog wat te belea-
ven is." Sukela was un boer waor zee nog wel us hengingen at ze
anders niks bi'j 't ende hadd'n. Ze reen dan wel us met op de
melkwagen of gingen met nao darp nao de mölder hen meal
haal'n. Too zee op de boerderi'je an 't ende van 'n enk anstapp'n
zei Harm opens: "Sst, 't net of ik wat heur praoten."
Waor dat praot'n vandan kwam wodd'n eur gauw duudeluk, un
trad of twintug veur eur uut kwamm'n d'r un paar de rogge uut-
zett'n. De jonges kekk'n zich de ogen uut. Dat was jao meister
Veldhof en juffer Scheper van eur schole. Bi'j de meister zatt'n
zee nog wel in de klasse!
"Ik dachte da'j neet in de rogge mochten lopen, dan veniel i'j 't
gewas toch zo?", begon Harm tegen de meister. Meister Veldhof
kreeg un kop as un bolle maor zei wieters niks. Zo gauw at ze
konn'n maken hee en de juffer maor dat ze wegkwamm'n. Wat de
jonges um daor veur de vuute gooi'n had e jao zelf zo vake in de
klasse staon te vekonduggen.

De paar wekke dat de jonges veur de grote vekansie nog bi'j um in
de klasse zatt'n hadd'n ze niks gin las met de meister. Zee konn'n
alles mak'n en brekk'n en met 't oaverheurn kwam de meister
meestal net neet an eur too.
Dat de meister bli'j was dat 't grote vekansie wier zonder dat de
jonges de mond oaver 't veurval los hadd'n edaon, köj ow wel
begriepen. Per slot van 't liedjen was hee ok maor un gewoon
mense bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



V.L.C. "De Graafschap"
Ruurlo

In verband met de bepalingen in de CAO zijn wij verplicht een zo-
genaamde brugdag vast te stellen, waarop al onze medewerkers
vrij hebben.

In overleg hebben wij deze bepaald op 18 maart a.s.

Derhalve zullen op dinsdag 18 maart a.s. al onze za-
ken te Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden, Zelhem
en Halle de hele dag gesloten zijn.

Het betreft hier al onze vestigingen; dus ook de winkels en smede-
rijen .
Beleefd verzoeken wij vooral onze afnemers van mengvoeders in
bulk daar tijdig rekening mee te houden.

Bestel uiterlijk donderdag 13 maart wat u nog voor dinsdag
18 maart wilt ontvangen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Ruurlo

VOOR BETERE EN BETAALBARE MODE
W/J brengen een grote kollektie damesmode
van bekende Nederlandse en buitenlandse
modehuizen.

Mantels

Blazers

o.a. Ravens, Euson, Sportcoat
in terlenka en wol vanaf..

in kamgaren, flannels, jersey en
trevira vanaf..

99,5O

119,00
Japonnen en pakjes

van Wahls, Ravens, Kober, Ines Precense *%«» E4%
L.Linden, Jean Claire enz. vanaf 99^5 W

Rokken en blouses
o.a. Hammer, Glaser, Verse Blusen,
Marianne, Paris
Rokken vanaf..

Blouses vanaf.

39,00
19,00

Komt u vrij binnen en passen! Een kopje koffie altijd gratis.
Vrijdags koopavond, woensdagmiddags open, maandags gesloten

Laat nu uw hand- of motormaaier

vakkundig slijpen of
reviseren
door de grasmachine-specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

K.N.O.V. afdeling Vorden
Vordense Winkeliersvereniging

Donderdag 13 maart om 8 uur in hotel
Bakker te Vorden:

REGIONALE
ONDERNEMERSBIJEENKOMST

De heer Perquin jr., medewerker K.N.O.V. Den Haag komt
spreken over de toekomst van het ondernemerschap.

Het is beslist de moeite waard om deze bijeenkomst te
bezoeken. U zult er geen spijt van hebben.

Gevraagd een

METSELAAR
Spoedige indiensttreding

AANNEMERSBEDRIJF
H.J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22 - Vorden - Tel. 05752-6631

i ten have orodi
: heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
; ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
\ chemische- en genotmiddelenindustrie.

W
\ Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

\
A. een schilder/spuiter
B. CÜ2 lassers en

konstruktiebankwerkers

Ook voor trim- en racefietsen
rijwielspeciaalzaak
REIND ZWEVERINK
lekink 8, Hengelo Gld., tele-
foon 05753-2888

l

i

Wij bieden:

- interessant werk
- gunstige financiële voorwaarden
- goede pensioenvoorziening
- reiskostenvergoeding
- verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8, Vorden l

Ruurlo

voor uw komplete
woningtextiel

Tapijten
in diverse kwaliteiten op voorraad
per strekkende meter vanaf 29,-

Gordijnen en vitrages
in diverse dessins,
keuze uit meer dan 100 dessins

Dekbedden, dekens,
overtrekken, lakensets

o.a. Irisette, Cinderella, Domitra

Kamerbreed tapijt gratis gelegd.
Voor doe-het-zelvers flinke kortingen

m

Inlichtingen tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoon !
05752-2244 of na werktijd tussen 18.00 en 19.00 uur \
telefoon 08342-1949 %

l.
Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

OOOOOO0

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
•ooooooooooooooooooooaaa

metmedewerfeinovan
Dames-Hcren-cn Kindeïfeleding

MODE
Raadhuisstraat 22, Vorden — Telefoon 1367

Juwelier Optiek

Zutphenseweg? Vorden Tel: 1505

IV)
iwstad

Borden-Telefoon
05752-2386

Bloemsierfeunst
*&

Klumpep
Dorpsstraat 17 Vorden.Tel. I436

met optreden vaneen bekend
country &western zanger

19maart as
HOTEL BAKKER

teVotdcn aanvang 20.00 uur
Vrijkaarten te verkrijgen bij de deelnemende zaken of aan de zaal



e Grandioze modeshow
maandag 17 maart om 20.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

In de pauze verloting. Opbrengst voor het "Holy Spirit Hospital" in Bombay.

Kaarten aan de zaken verkrijgbaar è f 5,— inklusief konsumptie.

VOORZIET U TIJDIG VAN KAARTENI

Lammers/mode

Wullink/schoenmode

Siemerink/juwelier-opticiën

Dijkerman/bloemsierkunst

Van Asselt/banket

^ •

*
*
*
*•+.
**.

zondag 16 maart

T a k e i t
Easy

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Voor al uw evenementen...

Frites- en snackwagen
HENKDAMEN

St.Michielsstraat 4
Hengelo (Gld). Tel: 05753-2516

AUTOMOBIEL- / SPUITBEDRIJF/PEUGEOT-DEALER

A. RIDDERHOF
Bleekstraat 14, 7255 XZ Hengelo Gld., telefoon 05753-1947

TE KOOP:
Peugeot 504 GLD 1978
Peugeot 504 GLD 1977

Peugeot 504 L 1976

Peugeot 504 GLD 1975

Peugeot 504 GLD 1974
Peugeot 304 1974

Simca 1307 GLS 1976
Simca 1307 GLS 1976
Simca 1308 GT 1976

Simca 1100 LX.. ..1975

Datsun F II 1978

Datsun 140 Y 1978

Ford 1600 L 1976
BMW 1502
met gasinstallatie 1976
Opel 1900 1977

Mazda 323 1978
Renault R 4 1976
Honda Civic 5-deurs 1977

Citroen Dyane 1976

Discount Centrum Ruurlo
Bij ons kontinu tapijtvoordeel: 15% korting als u zelf haalt en legt! Dus zelf doen spaart poen!

_—. _ . . " ~" " ^^ ̂ ^ ^b. ̂ ^

NIEUW Jogging-stof, polyester, binnenzijde geruwd. Per meter (140 breed) nu 20,90

Velours sweaters ronde en V-hals per stuk nu 47,50 (elders ± 55,-

Nog steeds voor slechts 5O,- per stuk een pracht van een tinneroy broek, goede pasvorm, diverse
maten en kleuren. _^____

De nieuwste voorjaars- en zomermodestoffen zoals o.a. cloque, seersucker, katoenen jersey etc. etc.
in de kleuren turquoise, acqua, blauw, lila, rood etc. etc. Te veel om op te noemen. Maak uw mode zelf,
't scheelt echt te veel!

Dorpsstraat 29 - Tel. O5735-'
Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Maandags gesloten
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Voor aanleg en onderhoud van alle
soorten verwarming en loodgle-
terswerken naar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG
Zei hem, telefoon 08342-1364

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA SPORTSWAGON 2x 1978/79
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 2 x 1979
PEUGEOT 304 GL 1976
PEUGEOT 504 met gasinstallatie 1974
MAZDA 323 ES 1979
DATSUN 1400 Y de Luxe 1979
SIMCA Horizon met gasinstallatie.. .1978
FORD TAUNUS 1600L Station 1977

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. K/asens, 08340-42555

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WEEKKNALLER

DAMES VOET
BEDSLIPPERS

in blauw en beige
normaal 17,90
nu 12,50

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Maandagmorgen gesloten,
woensdagmiddag geopend

Kan een geboortekaartje geen karakter
hebben?
Natuurlijk wel! Vaders en moeders, kom eens bij
ons langs en blader gezellig door onze prachtige
voorbeeldboeken, waaronder de
Kennemer Kaarten Kollektie.

Een bijzondere verzameling ideeën en teksten voor
geboorte-, verlovings- en huwelijkskaarten.
Verras uw familie, vrienden en kennissen met een

stijlvol bericht. Van u persoonlijk.

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1404

iiiiiP'

Voorjaarsaanbieding
een partij rustieke

MOSA PLAVUIZEN
no. 202, af m. 20 x 20 cm 1e soort.

Normaal f 57,— m2 inkl.
nu slechts per m2 inkl

afgehaald è kontant.

3B,
Deze part/J is éénmalig en zolang de voorraad strekt

H. C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121



VOOIÜAARSSALON BIEDT BOEIENDE KIJK
OP DE VEELZIJDIGHEID VAN QTROËN

Dat de voorjaarssalon van Citroen in
het teken staat van de veelzijdigheid is
niet verwonderlijk.

Het viel te verwachten van een
merk dat het toch al zeer gevarieerde
aanbod het afgelopen jaar uitbreidde
met een aantal compleet nieuwe
wagens plus een aantal nieuwe uitvoe-
ringen van bewezen successen.

De feestelijke voorjaarssalon
1980 is dan ook een zeer uitgebreide
expositie van autocomfort, die u in
staat stelt kennis te maken met een on-
gekend groot aantal mogelijkheden.

Vanaf don-defdag 13 maart staan
de poorten wafinwijd voor u open.

Van harte welkom.

ZO GOED ALS NIEUW
Zo goed als nieuw is een predikaat dat wel
zeer van toepassing is op de gebruikte
Citroëns die ook tijdens de voorjaarssalon acte
de présence geven.

Voortreffelijke occasions, van top tot
teen gecontroleerd. En met een zo goed als
nieuw garantie op onderdelen en arbeidsloon:
de Eurocasion garantie.

AUTORIJDEN ZONDER ÉÉN
VEERTE HOEVEN LATEN.

De onlangs verhoogde Bijzondere Verbruiks-
belasting is niet op de Eend van toepassing.

Waardoor z'n aanschafprijs in verhou-
ding tot andere auto's nog aantrekkelijker is
geworden.

Zeker als we even kijken wat u alle-
maal krijgt voor de rijklaarprijs van f8.695,-
(basisprijsf8.215,-).

CITROEN GSA.WRRASSEND NIEUWE COMBINATIE
VAN COMFORT EN KARAKTER.

Natuurlijk heeft de nieuwe GSA het uiterst
comfortabele hydropneumatische veersysteem,
de kenmerkende Citroen voorwielaandrijving
en de uitgekiende aërodynamische lijn.

Maar hij biedt meer dan dat. Hij biedt
het gemak van de vijfde deur met wegklapbare
achterbank, de kracht van een pittiger motor, en
het vernuft van een nieuw bedieningssysteem.

En daarmee is de GSA een ware samen-
bundeling van comfortabele auto-eigenschappen
en een toonbeeld var^fcelligente autobouw.

Hetgeen nog eens extra wordt onder-
streept door z'n inmiddels alom geprezen sti-
lering. Waarover een bezoekje aan de voorjaars-
salon meer vertelt dalhuizend woorden.

GSA. Basisprijs vanaf f 16.995,--Rijklaar-
prijs vanaf f 17.570,--

DE QTROËN MSA. SCHERPE PRIJS, LAAG
VERBRUIK, VEEL AUTO.

Open dak, vier deuren, lichtmetalen
motor, voorwielaandrijving, onafhankelijk
geveerde wielen, 3-punts rolgordels, stuurslot,
van binnenuit verstelbare koplampen,
ruitesproeier, uitneembare achterbank,kroon-
garantie, tectylbehandeling, transportkosten,
leges kenteken, volle tank, NL-sticker.

CXGEEFTPERSOQNÜJKHEID DE RUIMTE.
Je zou bijna kunnen zeggen dat een CX op maat
leverbaar is.

Hij is er maar liefst in 16 versies. Van luxe
tot zeer luxe, van Diesel tot Break. Met vier versnel-
lingen, vijf versnellingen of C-matic, met of zonder
injectiemotor, u zegt het maar.

De twee nieuwste mogelijkheden zijn de i
Reflex en Athéna.

De nieuwe 2-liters met opzienbarende
prestaties en een zeer laag benzineverbruik. U heeft
al een CX voor de basisprijs van f 26.475,-'
Rijklaarprijs vanaf f27.170,-

Het rijden in een Visa wordt steeds aantrekkelijker.
Begrijpelijk.

Want u heeft er al een vanaf f 12-355,- met
een motor mét elektronische ontsteking die bij 90
km/h constant slechts l op 17,5 verbruikt.

Met vijfdeuren, met een wegklapbare
achterbank, met royale binnenmaten en bescheiden
buitenmaten, met een vernuftige bedieningssatelliet
op vingerafstand van het stuur en met schokabsor-
berende kunststof bumpers.

Kortom, de Visa is een wagen om eens
nader kennis mee te maken. Basisprijs Visa Spécial
f 12.355,-. Rijklaarprijs f 12.930,-.

UBENTVAN HARTE WELKOM VANAF 13 MAARTTOT EN MET ZATERDAG 29 MAART.
(Op koopavonden geopend tot 21.00 uur).

Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-l 753
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VOETBAL

Uitslagen/programma
v.v. "Vorden"
Uitslagen: KSV l-Vorden l 0-2; Vorden
2-WVC 31-3; Vorden 3-Zutphen 5 1-2;
EVV l-Vorden 4 1-2; Ratti 3-Vorden 6
0-1; Vorden 8-Warnsveldse Boys 6 4-5.
Programma: Vorden 1-A.D. 1; Reüni 2-
Vorden 2; Warnsveldse Boys 3-Vorden
3; Vorden 4-WVC 4; Vorden 5-SHE 4;
Vorden 6-Socii 6; AZC 7-Vorden 7;
Erica l O-Vorden 8.

Verdiende 2-0 zege van
Vorden op KSV (Vragender)
Vorden heeft de uitwedstrijd tegen KSV
uit Vragender verdiend met 0-2 gewon-
nen, het was geen hoogstaande wed-
strijd, waarbij de thuisklub vooral in de
beginfase nogal wat overtredingen
maakte, waardoor het duel een wat
rommelig karakter kreeg. Doelman
Harms van Vorden behoefde in deze
eerste helft niet vaak in aktie te komen.
In tegenstelling tot zijn kollega Menk-
horst die een kwartier voor rust een zeer
fraaie redding verrichtte bij een schot in
de linkerbovenhoek van Chris Hiddink.
Even later moest Menkhorst dertig
meter zijn doel uit om de doorgebroken
Reinier Teerink een halt toe te roepen.
Bij de rust was de stand nog dubbel-
blank.
In de tweede helft werd de wedstrijd er
niet beter op, hoewel Vorden iets meer
in de mars bleek te hebben dan de ploeg
uit Vragender.
Na ruim twintig minuten werd het 0-1.
Op de rand van het strafschopgebied
werd Bennie Wentink ten val gebracht.
De door hem genomen vrije trap werd
door Geert Heersink met een prachtig
schot in de linker beneden-hoek doel-
treffend afgerond.
De thuisklub deed er alles aan om deze
achterstand ongedaan te maken. De
Vordense achterhoede met als uitblin-
kers Ernst te Velthuis en doelman Wim
Harms wist echter van geen wijken. Een
tegenstoot aan de andere kant bood Jan
Addink de mogelijkheid om een kwar-
tier voor tijd alleen op doelman Menk-
horst af te gaan. De fraaie lob van
Addink over de keeper heen ketste via
de binnenkant van de paal in het KSV
doel 0-2. Vorden was hiermede op deze
koude zondagmiddag "binnen",

Ratti-Beatrix: 1-1
Ratti l, afdeling zondag, speelde op
eigen terrein een verdienstelijke wed-
strijd, die in een 1-1 gelijkspel eindigde.
Het was vooral vóór de rust een gelijk-
opgaande strijd, waarin de respektieve-
lijke verdedigingen met de keepers als
uitblinkers, hun heiligdom schoon wis-
ten te houden. Na twintig minuten
miste Frans Bleumink een unieke kans;
deze speler, die sinds kort het midden-
veld als middenvoor heeft versterkt,
kreeg de bal vanuit een hoekschop te
pakken, maar knalde helaas vlak voor
het staande, over de lat. De rust ging
met de stand 0-0 in.
Na de hervatting werd bij Ratti Ronald
Bos vervangen door Jan Schoenaker en
kwam Jan van Bommel als invaller voor
Frans Bleumink. Beatrix wist een kwar-
tier voor het einde de score te openen.
Hun middenvoor knalde de bal vanuit
een vrije trap van ca. 25 meter afstand
keihard in de rechterbenedenhoek: 0-1.
Precies in de laatste minuut kwam Ratti
weer gelijk door een fraaie kopbal van
Jan van Bommel, die net over de uitlo-
pende Beatrix-doelman in het net ver-
dween: 1-1. De eindstand gaf de verhou-
ding goed weer.

Zaterdagvoetbal:
Eerbeekse Boys - Ratti: 5-0
In Eerbeek leed Ratti l, afdeling zater-
dag, een grote 5-0 nederlaag tegen een
van de koplopers, Eerbeekse boys 1.
Het was duidelijk te merken dat de
thuisklub beduidend sterker was; Ratti
had weinig in de melk te brokkelen. Wel
kreeg Jan Nijenhuis voor rust nog een
mooie kans, maar de gastheren bleken
veel produktiever en wisten voor rust
keepter Henk Yijink driemaal te passe-
ren.

Na de thee kreeg Nijenhuis weer een
scoringskans, maar zijn schot ging over.
Bij Ratti werd Berenpas wegens een
blessure vervangen door G. Bogchelman
die linksback ging spelen.
Eerbeekse boys vergrootte de stand met
nog twee doelpunten, waardoor de
eindstand 5-0 werd.

Uitslagen/programma Ratti
Uitslagen s.v. Ratti 8-9 maart: Afdeling
zaterdag: Eerbeekse Boys l-s. v. Ratti 5-
0; Gazelle Nieuwland 2-s.v. Ratti 26-1;
s.v. Ratti 3-S.C.S. l 8-2. Afdeling
jeugd: s.v. Ratti Al-sp. Lochem Al 0-6;
s.v. Ratti BI-Voorst BI 1-3; s.v. Ratti
B2-AZC B2 0-2. Afdeling zondag: s.v.
Ratti 1-Beatrix l 1-1; SHE 4-s.v. Ratti 2
1-4; s.v. Ratti 3-Vorden 60-1; s.v. Ratti
4-Eerbeekse Boys 5 ?? Afdeling dames:
s.v. Ratti I-Beekbergen l 1-0; SVBV 1-
s.v. Ratti 2 5-2.
Programma s.v. Ratti 15-16 maart:
Afdeling zaterdag: s.v. Ratti 1-Over-
stege 1; s.v. Ratti 2-Wilhelmina SSS 4;
Erica 2-s.v. Ratti 3. Afdeling jeugd:
AZC Al-s.v. Ratti Al; Socii Bl-s.v.
Ratti BI; KI. Dochteren Bl-s.v. Ratti
B2. Afdeling zondag: Warnsveldse Boys
1-s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2-Erica 8; Zut-
phen 5-s.v. Ratti 3; Oeken 4-s.v. Ratti 4.
Afdeling dames: Epe 1-s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 2-Baakse Boys l.

WATERPOLO

Vorden verliest met 6-9 van
Steenwijk
Het eerste zevental van het Vordense
waterpoloteam (heren) heeft na een
doelpuntrijke wedstrijd met 6-9 verloren
van Steenwijk. Het was voor Vorden
een thuiswedstrijd, die in Zutphen werd
gespeeld. In de eerste periode had doel-
man Bert Derksen (die een goede wed-
strijd speelde) driemaal de bal uit het net
moeten halen. In de tweede periode
werd het 0-5, alvorens Arjan Mengerink
en Evertjan Smit tegenscoorden.
In de derde periode werd door beide
teams tweemaal gescoord. Voor vorden
waren dat Frans Carmiggelt en Arjan
Mengerink: 4-7. In de laatste periode
liep Steenwijk uit tot 4-9, waarna Arjan
Mengerink (2x) de eindstand op 6-9
bracht. Rest nog te vermelden dat de
beide jeugdspelers Evertjan Smit en
Peter Wiekart op een goed gespeelde
wedstrijd kunnen terugzien.

NZC (Nijmegen)-Vorden: 8-1
De dames l van Vorden hebben zater-
dagavond in Nijmegen tegen NZC een
gevoelig waterpololesje gehad. Vorden
verloor met 8-1. In de eerste periode
nam NZC een 3-0 voorsprong. In de
tweede periode scoorde Henriet Haze-
kamp bij een 4-0 stand tegen 4-1. In de
derde periode werd het 5-1, terwijl NZC
in de laatste periode voor 8-1 zorgde.

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

Onderlinge damkomp. DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Wentink-Nijenhuis 2-0; Slutter-Lank-
haar 2-0; Breuker-Hulshof 2-0.
Om het jeugdkampioenschap van
Vorden werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Groep I: H. Dijk-N. de Klerk 2-0;
J.Dijk-A.Plijter 2-0; groep II: E. te
Velthuis-H.v.d.Kamer 2-0; J.Slutter-
D.Hoekman 1-1; groep III:
J.v.d.Kamer-H.v.Langen 1-1; R.
Bruinsma-M. Boer kamp 1-1; W. Huls-
hof-G. Brinkman 0-2; R.Bulten-F.
Rouwenhorst 0-2; B.de Jonge-J.Krui-
selbrink 0-2; groep IV: B. Voortman-R.
Mullink 2-0; P.Besselink-E.Hengeveld
0-2; B.Nuesink-R.Slutter 0-2; J.Kuin-
H.Berenpas 2-0; R.Lichtenberg-B.
Masselink 2-0; B.Huetink-R.Slutter 0-2.
In de tweede ronde waren de uitslagen:
B.de Jonge-W.Hulshof 2-0; J.Kruisel-
brink-R. Bulten 2-0; G.Brinkman-F.
Rouwenhorst 0-2; P.Besselink-R.Lich-
tenberg 2-0; B.Huetink-H.Berenpas 2-
0; J.Kuin-E.Hengeveld 2-0; B.Nuesink-
R.Mullink 2-0; B.Voortman-H.Beren-
pas 1-1.

TOUWTREKKEN

Laatste indoortoernooi
voor lichtgewichten
zonda Ai Groenlo
Ook voor de lichtgewichten van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond zal op zondag
17 maart het vierde en laatste indoortoer-
nooi worrjfcehouden. Dit zal plaats vin-
den in ma^p Marhulze te Groenlo.
Behalve de NTB-kommissie is ook de
TTV Eibergen mede-organisator van deze
finales.
In de overgangsklasse (16-18 jaar) hebben
in de voorgaande toernooien de teams van

Bekveld en Vorden vaak hoge ogen ge-
gooid. Ook nu zullen deze beide ploegen
favoriet zijn, hoewel Edam als nieuweling
en Oosterwij k nog wel eens voor een ver-
rassing kunnen zorgen. Deelnemers zijn in
deze klasse voorts Amstelveen en EHTC.
Voor de A-poule zijn Vorden en Bekveld
de grote gegadigden voor de eerste plaats.
Noordij k zal zeker goed meekomen. Ver-
der trekken hierin mee Erichem, Ooster-
wij k, Warken en Bathmen.

Eibergen en Vorden zijn de grote kans-
hebbers in de B-poule waarin verder uit-
komen Bathmen, Heure, Erichem 2, Vor-
den 3 en EHTC 2.

Op dit laatste toernooi zal tevens de
fairplay-cup worden uitgereikt. Deze is
beschikbaar gesteld voor de ploeg die de
meeste punten heeft behaald (over al de
vier toernooien) ten aanzien van kleding,
schoeisel, sportiviteit.

Finales winterkompetitie
touwtrekken in Almelo
De touwtrekkers die zaterdagavond
voor de laatste keer in aktie kwamen in
de eindronde van de winterkompetitie
1979-1980 (640 en 720 kg. teams) heb-
ben zich in manege "De mooie vrouw"
te Almelo van hun sterkste zijde laten
zien. Het in grote getale opgekomen pu-
bliek - waarbij een aantal enthousiaste
supporters - hebben zeer spannende
wedstrijden te zien gekregen.
De uitslagen in de 720 kg. klasse:
1. Eibergen, 14 p; 2. Twente I, 12 p; 3.
Britsum 10 p; 4. Ducdalf 8 p; 5. Noor-
dijk 6 p; 6. Hofboys 4 p; 7. Schuurman
(almelo) 2 p; 8. Twente II, O p.
De eindstand in de A-poule van de 640
kg. klasse: 1. Bisons 12 p; 2. Eibergen A
10 p; 3. Erichem 8 p; 4. Okia 6 p; 5.
Zwaagdijk 4 p; 6. Bathmen 2 p; 7. Buss-
loo O p. De eerste drie ging^fever naar
de finale.
De eindstand in de 640 kg. B-klasse: l.
Disons B 10 p; 2. Eibergen B 8 p; 3.
Oosterwijk 6 p; 4. Erichem 4 p; 5. Bath-
men 2 p; 6. Okia, Holten O t^»
Tenslotte de uitslagen van d^Hales van
de 640 kg. klasse, waarin van elke poule
de drie hoogstgeklasseerden werden in-
gedeeld: 1. Bisons A 10. p; 2. Eibergen
A 8 p; 3. Erichem 6 p; 4. Bisons B 4 p;
5. Oosterwijk 2 p; 6. Eibergen B O p.

Ledental GMvL afd. Vorden
iets terug gelopen
"Het natte en koude voorjaar is er de oorzaak van geweest, dat zowel de
opbrengsten als de kwaliteit van gras- en bouwland dit jaar beneden de
verwachting zijn gebleven. Agrarische produkten zijn in prijs gestegen en
dan met name prijsverbetering voor de varkenshouderij en legpluimvee-
h ouderij. De akkerbouw produkten hebben het meest geleden van het
slechte voorjaarsweer. Door de stijging van energie, krachtvoer en kunst-
mestprijzen in het inkomen van de boer er in 1979 op achteruitgegaan."

Dit zei de heer H. Bouwmeester in zijn
jaarverslag van de afd. Vorden van de
GMvL. Het aantal leden van de afdeling
bedraagt momenteel 222, hetgeen een
kleine teruggang betekent. In de be-
stuurssamenstelling kwam het afgelopen
jaar een wijziging waardoor het bestuur
er thans als volgt uitziet: H. Pelgrum,

voorzitter, H. Bouwmeester, sekretaris,
Johan Rietman, penningmeester, B.
Abbink, 2e voorzitter, A.J. Vruggink,
2e sekretaris en de leden R.G. Mennink
en H.J. Rouwenhorst. Adviserende le-
den zijn G.J. Bannink, J. Kevelam en
H.E. Bouwmeester. Tijdens de jaarver-
gadering werden Joh. Rietman en A.J.

Vruggink herkozen.
De heer Bouwmeester ging in zijn jaar-
verslag uitvoerig in op zaken zoals het
streekplan Oost Gelderland en de ruil-
verkaveling Hengelo-Zelhem.
Penningmeester Joh. Rietman maakte
melding van een klein batig saldo. Ook
het Vordense Veefonds gaf een batig
saldo te zien. Door de vergadering werd
vervolgens het rapport "Waarheen met
het landbouwbeleid" besproken.
Na de pauze was er een inleiding door
de heer J. Kevelham, ass. R.L.V.D. te
Vorden over het onderwerp "De land-
bouw anno 1980". De heer Kevelham
liet duidelijk uitkomen dat de agrarische
bevolking moet zorgen dat de produk-
tiekosten naar beneden gaan.
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"VELDffOEK"
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KNIPTIP
Flitsen .. . het
geeft de beste
resultaten op een
afstand van 11/2 tot
4 meter.

KNIPTIP
Een filmzon is
een welkome
lichtbrenger
voor wie binnens-
huis wil filmen.

Kaar
ontstond bi j

ïe brakop zmdag

dit mdwaartn
dienst doet;
dt9 Groetje.

Voor een deskundig advies bij het
invullen van uw aangiftebiljetten
1979 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

maandag 17 maart
maandag 24 maart

tussen 19.00 en 21.00 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Direkteur B.H.J. de Regt

RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - TEL. 05752-1485

Beeldbuisfoto's maken... een steeds meer toegepaste manier om je
kamera te gebruiken. Soms gebeurt het omdat één van de familie-
leden op de buis komt en zo'n belangrijk moment moet vanzelf-
sprekend worden vastgelegd. Een ander is zo enthousiast over de
prestaties van z'n favoriete voetbalclub, dat-ie de Studio Sport-
uitzending fotografeert. Een derde dweept met een televisie-serie en
waarom zou je niet een foto maken van de hoofdpersoon, die je zo
onweerstaanbaar vindt? Goed, we willen een paar foto's maken van
de beeldbuis en de vraag is: hoe gaat dat? Hier is een "mini-kursus
beeldbuisfotografie". Die begint met de raad: gebruik geen flitser,
want dit zou het resultaat zijn: het beeld wordt weggeflitst.

Een goed advies is verder om altijd te fotograferen
met een belichtingstijd van l/25e of l/30e sekonde.
Makkelijk praten, zegt u misschien, maar ik heb een
pocketkamera, waar geen tijden op staan. Geen
nood: zet een gebruikt flitsblokje op uw kamera en
u hebt vanzelf de goede tijd. Gebruik een algemeen
verkrijgbaar (21 DIN is 100 AS A) filmpje en stel de
kamera in op een lensopening van 4 of - bij een
kassette-kamera -op het symbool "bewolkt". Nu
komt er nog één probleem: de afstand.

De afstand is ideaal als het komplete beeld in de
zoeker komt. Neem voor de zekerheid een iets
grotere afstand, zodat er een kleine rand rondom
het beeld zit in verband met mogelijke verschillen
tussen wat u ziet en wat er op de foto komt (foto 2).
De afstand is dan meestal l meter tot 1,20 meter.
Stel het beeld scherp en u bent klaar voor de
opnamen. Kies vooral beelden, die door 'de t.v.-
kamera van dichtbij zijn genomen (foto 3) en zet de
t.v. voor het maken van kleurenfoto's iets lichter
dan normaal. Dat is alles!



Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Agentschap te Hengelo G:

m&rïsnne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf
bennie harmserï
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-druk
000 laarstraat 49 - 51

7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

n a

DWG vonden

Bedrijfswagen hurep?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren! ..,

Automobielbedrijf _

De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

•NOD
KWUJTEIT

•PRIJS-
Met de namen van

al je vriendjes en
vriendinnetjes op

de zoolkant.

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

DIT SPRINGT DE WEEK UIT

MODIEUZE
WEEKENDERS
deze week
per stuk

2 stuks
voor

19,95

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN Fortex betere mannenmode: Klassiek kwaliteits-
kostuum in nieuw dessin f 398,-

woensdagmlddag geopend
F5
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