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Veel belangstelling
voor slipjacht

De slipjacht die zaterdagmiddag werd gehouden, heeft niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. De meute had on-
derweg heel wat bekijks. Deze slipjacnt werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlan^^ jacht vereniging in samenwer-
king met de plaatselijke rijvereniging "De Graafschap". Om het geheel te doen slagen waflB spontane medewerking nodig
van een aantal boeren die toestemming gaven de jacht over hun landerijen te laten plaats vinden. Onder leiding van huntsman
Dick van Laar vertrok het gezelschap zaterdagmiddag bij hotel Bakker richting kasteel Vorden. Alvorens hier de jaeht werd
aangebla/en bood de plaatselijke VVV de deelnemers een drankje aan. Vervolgens werd op de weide van de heer Tjoonk de
eerste run gehouden. Tegen vier uur werd de jacht afgeblazen.

Het duurt niet lang meer of het Karnavals "geweld" barst in alle hevigheid los.
Ook de Deurdreajers blijven daarbij niet achter en bieden een programma dat af-
gestemd is op de totale Vordense gemeenschap van 1 tot 111 jaar.
Op de jubileumreceptie van 24 januari j.l. kondigde de voorzitter van de Deur-
dreajers H. v.d. Linden aan dat er ten opzichte van de voorgaande jaren enkele
veranderingen c.q. inkrimpingen noodzakelijk en wenselijk zijn. In het kort ko-
men die hier op neer:

1 De grote optocht op de karnavalsza-
terdag in de kom van Vorden gaat dit
jaar niet door. Hiervoor in de plaats
komt er die zaterdag een optocht en
feestprogramma voor de hele Vordense
jeugd.
2 De karnavalsavonden zullen dit jaar
niet mer in de feesttent plaatsvinden,

maar uitsluitend in café, kleine zaal,
grote zaal en op het podium van resi-
dentie Schoenaker.
De redenen voor deze overgang naar een
kleinschalig karnavalsgebeuren zijn
tweeledig. Allereerst groeien de finan-
ciële konsekwenties de vereniging boven
het hoofd. Verder is het zinvoller te stre-

ven naar verbetering van de kwaliteit
van het gebodene dan naar steeds grote-
re aantallen bezoekers. Dit onder het
motto: "Niet het vele is goed, maar het
goede is veel".
Het programma is zo gevarieerd moge-
lijk samengesteld en biedt voor elk wat
wils:

Schoolkarnaval en bezoek oudste en
jongste inwoner.
Op vrijdag 27 februari bijten de Vor-
dense kleuter- en basisscholen de spits
af met een gekotumeerd schoolkarna-
vals feest. Ook brengen Prins Emil l en
een gedeelte van zijn gevolg een bezoek
aan de oudste en jongste inwoner van de
gemeente Vorden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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 punten
aan de orde:
1. Vergaderingen raadscommissies
2. Publicaties ingevolge de wet Arob.
3. Verleende collectevergunningen.

ad 1. Vergaderingen raadscommissies
Commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
op woensdag 18 februari 1981, om 20.00
uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen ondermeer:

— hoorzitting beroepschrift Bouwon-
derneming Blom B.V. te Eemnes te-
gen de weigering van een bouwver-
gunning. Dit betreft de uitgestelde
behandeling op verzoek van appel-
lant;

- verdaging beslissing op beroepschrift
ingediend namens Bouwonderne-
ming Blom B.V. te Eemnes, tegen de
weigering van een vergunning voor
de bouw van 22 landhuizen en 2
dienstwoningen op het landgoed
"Kamphuizen";

- voorbereidingsbesluit industrieter-
rein bij Vordense Beek;

- bescherming van kopers van huizen
via garantieregeling.

Commissie voor Financiën c.a. op dins-
dag 17 februari 1981 om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
— verbetering van wegen in Delden, Ie

fase;
- vaststelling bouwregistratieverorde-

ning;

— vaststelling van de 16e wijziging van
de Bouwverordening en de 2e wijzi-
ging van de Bouwverordening en de
2e wijziging van de Bouwverorde-
ning Logiesgebouwen;

- beroepschrift van de heer E. A. S.
von Mengden, tegen de weigering
van een bouwvergunning voor het
gedeeltelijk veranderen van een ber-
ging.

Commissie voor Sport c.a. op dinsdag
17 februari 1981 om 19.30 uur in de
boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komt onder meer:
— subsidie aan de Vrouwenraad Vor-

den voor in 1981 te ontwikkelen
emancipatie-activiteiten.

Voor de openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:
1. het publiek kan zich tot 10 minuten,

onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het punt waarover
men wil spreken. De gelegenheid te
spreken wordt geboden voordat de
eigenlijke behandeling van de agen-
da begint;

2. De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering no-
dig is, beperking van de spreektijd
opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie liggen

in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat.

ad 2. Publicaties ingevolge de wet
AROB
Wet A rob publicaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
l. Aan administratiekantoor Klein Leb-

bink, Dorpsstraat 40 te Vorden, voor
het gedeeltelijk veranderen van een
winkel, plaatselijk bekend Raadhuis-
straat 22 te Vorden.

ad 3. Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 16 februari tot 22
februari 1981 een collectevergunning
afgegeven aan de Novib.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Sleuteloverhandiging en kinderoptocht.
Op zaterdag 28 februari zal 's morgens
burgemeester Vunderink en zijn "ge-
volg" middels de sleuteloverhandiging
de macht overdragen aan prins Emil der
Deurdreajers. 's Middags volgt een op-
tocht voor alle kinderen met aansluitend
een feestprogramma m.m.v. Clown
Bertiny en de jeugdprins met zijn adju-
danten. Rond de klok van 8 treden prins
en gevolg de residentie binnen, alwaar
een grote karnavalsbal wordt gehouden
m.m.v. de groep "Survival".

Karnavalsmiddag en Bal.
Zondagmiddag l maart is jong en oud
van harte welkom op de Grote Karna-
valsmiddag, waar Prins en gevolg, bege-
leid door de jeugdprins en adjudanten
zorg dragen voor de traditionele gezelli-
geheid, 's Avonds zal voor het eerst
sinds tijden weer een groot bal op
touw worden gezet.

Frühschoppen en Rosenmontag.
Maandag 2 maart, de karnavalsdag bij
uitstek, organiseren de Deurdreajers
wederom het Frühschoppen, waarbij
rond l uur de inwendige mens versterkt
wordt door de traditionele boerenkool-
met-worst-maaltijd, 's Avonds volgt dat
het hoogtepunt voor velen: het gekostu-
meerd Rosenmontagb

Senioren karnaval en
Tot slot zijn op dinsda^F**jiart prins en
gevolg gastheren voor3e /ordense en
Kranenburgse bejaarddBïdie een uitge-
kiend programma m.r^A buutreedner
"Den Droadnagel" d^Huo The Blue
Danio's krijgen voorgeschoteld. Ook
dit jaar is er de mogelijkheid door De
Deurdreajers van huis opgehaald te
worden. U kunt zich hier opgeven tot
dinsdag 3 maart tot 's morgen 12.00
uur. De karnavalsaktiviteiten worden
die dinsdagavond afgesloten met een fi-
nalebal, en de trekking van de grote lo-
terij .

Voorverkoop toegangskaarten.
Dit jaar voor het eerst bestaat de moge-
lijkheid kaarten voor de karnavalsavon-
den vroegtijdig te kopen. Reden hier-
voor is het feit, dat voor elke balavond
een beperkt vast aantal kaarten beschik-
baar zijn. Zie advertentie in dit blad.

Jubileumprogrammagids en verloting.
Ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan
houden de Deurdreajers een grote
loterij-aktie; op zaterdag 14 februari
zullen prins, raad van elf, dansmarie-
kes, club van elf huis aan huis alle inwo-
ners van Vorden en Kranenburg het ju-
bileumprogrammaboek overhandigen
en tegelijkertijd trachten de loten aan de
man te brengen.

De Veehouderij
in de jaren '80
GmvL belegt op maandag 16 februari in
het Dorpscentrum een jaarvergadering.
Ir. G. Pol, sekretaris-penningmeester
van de GmvL zal na de pauze een inlei-
ding houden over "De veehouderij in de
jaren '80".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"Jodendom en Christendom/Kerk".
Donderdag j.l. werd de tweede, zeer
boeiende avond verzorgd door dr. C.J.
den Heyer uit Kampen. Thema was:
Jodendom en het Nieuwe Testament.
Deze week donderdagavond 12 februari
hoopt ds. J.G.K. Littooy te Zwolle, Ge-
reformeerde predikant voor Kerk en Is-
raël, de 3e avond te verzorgen. Zijn on-
derwerp is: "De Joden door de eeuwen
heen". Iedereen is er zeer welkom. Ook
voor de eerste keer. Deze gezamenlijke
leerhuisavonden van de Gereformeerde
kerk en de Hervormde gemeente
worden gehouden in "het Achterhuus"
de zalen achter de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg. Donderdag 12
februari: Ds. Littooy, "De Joden door
de eeuwen heen". Donderdagavond 26
februari, dr. Gerssen: " Joodse stem-
men in deze tijd".

Tochtvrij-maken van de
Hervormde dorpskerk
Een Vordens schildersbedrijf is momen-
teel bezig met wat we mogen noemen:
het tochtvrij-maken van de dorpskerk.
Alle ramen, de hoge gothische ramen en
de wat lagere romaanse ramen, krijgen
namelijk dubbele beglazing. Het Ver-
jaardagsfonds bekostigd dit karwei. Er
is goede hoop dat:
- de kerk zo beter en goedkoper te ver-
warmen is;
- er minder tocht (circulerende lucht) in
de kerk zal zijn;
- er bovendien minder verkeersgeluiden
van buiten naar binnen doorklinken.

Zangdienst
De interkerkelijke Zangdienst commis-
sie houdt a.s. zondagavond 15 februari
een gezamenlijke Zangdienst in de Her-
vormde dorpskerk. Voorganger hoopt
te zijn: ds. Veenhuizen uit Apeldoorn.
De liturgie vermeldt: Koorzang door het
Vocaal Ensemble uit Lochem, samen-
zang, Schriftlezingen, meditatie. Iede-
reen is er welkom. Het is goed om het
Liedboek voor de Kerken mee te ne-
men.

Voor /u t p hen, Vorden en
omgeving
De werkgroep Israël Comité Nederland,
Zutphen en omgeving houdt een inter-
kerkelijke Israëlavond in de Gerefor-
meerde kerk te Lochem (schuin
tegenover de Schouwburg) en wel op
woensdagavond 25 februari.
Ds. J. Dijk uit Amsterdam (predikant
van het Deputaatschap Kerk en Israël)
hoopt deze avond te spreken en
Maarten de Groot verleent muzikale
medewerking. En verder komt Israël
Promotion 1980 met een aantrekkelijke
stand met Israëlische produkten, die ge-
kocht kunnen worden. Secretaris van de
werkgroep Israël Comité Nederland,
Zutphen en omgeving, is de heer A.B.
Hüsken, Het Jebbink 25. Hij geeft ook
graag nadere informatie.

GEBOREN: Bernard Sebastiaan Meij-
erink; Jozef Bernardus Reintjes.
ONDERTROUWD: W.F.M.
Nieuwenhuis en H.J. Decanije. J.B.J.
Zweverink en M. de Jonge.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

Leerhuisavonden Jodendom
en kerk
Er bestaat een goede belangstelling voor
de gezamenlijke leerhuisavonden over

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink; 19.00
uur ds. F.H. Veenhuizen (Apeldoorn),
Zangdienst.

GEREFORMEERDE KERK ,
10.00 uur ds. K. Feenstra, Vorden;
19.00 uur Zangdienst in de Herv. kerk,
ds. F.H. Veenhuizen, Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 14 febr. en zondag 15 febr. dr.
Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-.AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 14 febr. 12.00 uut tot maan-
dag 16 febr. 7.00 uur dr. Breukink. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook
dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H.F. van Dam, Lochem, tel. 05730-
1684. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen om 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072; Graag
bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 3.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

BRAND MELDEN

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

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



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

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulie"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Te koop: zeer solide werk-
bank.
H. Gotink, Zelledijk 32,
Hengelo. Tel. 7332.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

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

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

Radio/
TV service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

l Unieke l-daj;-service

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

Citroen Brandewijn ^A ._
FLORIJN 1U,45

Henkes Bessen 12,25

Jonge Gildester 13,95

SLIJTERIJ — WIJNHANDEL

SMIT

vooraar

de grote-maten-specialist

ZUTPHENSEWEG 29, VORDE
TEL 05752-1771

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

f

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

Het Hoge 20 - Vorden

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/i jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

l
il.
\\

l

'fis winter
tienJaffa'§GR/m$

lordevasfevShlanf
| Een geweldige WAARDEBON AKTIE! van Uw VS markt Bij iedere 25 gulden
die u in een van onze zaken besteedt, ontvangt u een waardebon GRATIS.

Als u 6 van deze waardebonnen inlevert krijgt u deze week 1 net met 10 forse
Jaffa's t.w.v. 4,95 geheel GRATIS En zo gaan we in de komende weken nog

veel meer KADO geven op deze waardebonnen, want deze geweldige
VS-aktie duurt tot 18 mrt 81 Zo profiteert u als vaste klant
Van plezierige extraatjes. U kunt ook voor uw 6 bonnen / 2,50aan de kassa terugkrijgen.

i

Van Houten Choco
Ladies

pak van 2,25 voor

Van Welzen Biesjes
groot pak 300 gram nu

Fantasie Choc. biscuits
pak 250 gram nu

Cocosmacronen
pak 6 stuks van 1,89 voor

Suzi Whan
nasi- of bami goreng
1/1 b l ik van 2,89 voor
Riox chocolade pasta
pot 400 gram van 1,89

voor
De Betuwe Halviture
3 smaken van 2,35 voor

Honig Vermicelli
middel of f i j n
pak 250 gram van 0,99

voor
Lupack soepballetjes
b l i k van 0,79 voor

Heinz Tomaten ketchup
500 gram van 2,59 voor

Diepvries voordeel
Groko spinazie
pak 450 gram van 0,65

voor
Groko boerenkool
pak 450 gram van 0,79

voor
Groko spercibonen
pak 450 gram van 1,19

voor
Jolly Smulpudding
]/2 liter van 1,89 voor

Coppelstock
Beerenburg

-:'Vjf l l i ter

^*tr Pollen kersen
brandewijn

PP^/ l liter

Cötes de Buzet 1978
een voortreffelijke rode wijn'
nu per fles

Sanderman Sherry
3 types per fles nu

Tarwerogge 800 grar

Boerenkrentenmik
met spijs 800 gram nu

•s

V
Melkbollen
zak 6 stuks nu

Hter van

voor

0,79

\i

Geldig van 12/2 tot en met!4/2

Uit eigen slagerij!
verse rookworst
grof of fijn +_ 225 gram nu

Ossenstaart 500 gram
Gevulde procureurlapje

« 100 gram
* Dit is een schoudercarbonade,,,

zonder been, gevuld met
heerlijk gekruid mager gehakt.
SchouderfUetrollade
kilo

Entre Cöte 250 gram
per 250 gram 7 minuten

l bakken

schouderham 100 gram

Zwan palingworst
100 gram

Ctf

.wÊSSSRi•^f£S^t^m

,0<

•Jï

..% Mölny T luiers
/1 pak 24 stuks van 5,95 voor
i | Huisvuilzakken Komokeur
\ * 20 stuks op rol
| van 2,98 voor
_Curver
f afdruiprek met lekbak

van 15,95 voor
Prikbord 40 x 60 cm
van 12,95 voor

Puzzel M.B. 1000 stukje!
van 12,95 voor

Vileda sponsdoekjes
pak 3 stuks van 1,75 voor

w

•Ardita inlegkruisjes
f pak 30 stuks van 2,98 voon

Polykur crèmespoeling
200 ml van 5,25 voor

Polykur shampoo
200 ml van 3,95 voor

Bastogne
•koeken
\ pak van 1,89-
*^ voor ,

lever ü jfcll

J?"heel kilo

varkenslappen
heel kilo

gehakt H.O.H,
heel kilo

i

Goudse kaas jong kilo

Nieuw! een verse kaas
St. Moret 125 gram
van 2,95 voor

Kakelverse bruine,
eieren no. 3
doos 10 stuks MARKTl

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD | RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN

Aanbiedingen zijn geldig van 12/2 tot en met 18/2



Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en broer

Johannes Henricus
Wij noemen hem

ROB
Wim en Riet Assink
Mark

Vorden, 7 februari 1981
Brinkerhof 19

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van ons dochtertje

Anneke Gerharda
Wij noemen haar

ANNET
H. Bloemendaal
M. Bloemendaal-

Brandenbarg
Vorden, 9 februari 1981
Zelledijk 3

Wij willen graag iedereen be-
danken voor de felicitaties,
bloemen en kado's, die wij
kregen met ons 60-jarig huwe-
lijksfeest.

J.W. Kuenen
G. Kuenen-Hoekman

Vorden, februari 1981

Ook namens mijn kinderen,
wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor de kado's,
bloemen en planten.

H. Harmsen-Esschendal
Vorden, februari 1981

Graag willen wij allen bedan-
ken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's welke wij
ontvingen voor mijn jubileum
en deze dag tot een onverge-
telijke dag maakten.

G. H. Vreeman
J. J. Vreeman-Dekker

Te koop: jongenfiets 7-12 jaar
Dr. C. Lulofsweg 12, Vorden.

Te koop: jongensfietsje, leef-
tijd 6-9 jaar. D.G. Wesselink,
tel. 1521.

Dames denk voor uit.
Koop nu uw voorjaars stoffen
bij LAMMERS, Zutphense-
weg.

Te koop: oude koemest, H.J.
Boersbroek, Brandenborch-
weg6, tel. 6604.

Verloren: onderdeel van voor-
lader, traktor ca. l meterlange
balk met staander van 60 cm.
hoog, kleur blauw. Tegen be-
loning 05752-6798.

JONG GELRE afd. Vorden
Schaatsen op 20 februari gaat
niet door.

Op dinsdag 17 februari hopen onze

geliefde ouders en grootouders

Hooi te
Hummelink,
tel. 1252.

koop, G.
Spiekerweg 4,

Te koop: race fiets, koga
myata prorace, 56 cm. hoog.
Vaste prijs ƒ 800,-. J. Pieter-
se, Hackforterweg 19,
Wichmond, 05754-517.

JONG GELRE afd. Vorden
Schaatsen op 20 februari gaat
niet door.

Op zaterdag 21 februari a.s.
geeft Vordens Toneel een uit-
voering van het toneelspel
"Jong...zijn we maar een-
maal" in het Dorpscentrum te
Vorden. Kaarten a ƒ 4,- zijn
verkrijgbaar op vrijdagavond
20 februari van 20.00 tot
21.00 uur in het Dorpscen-
trum. Voorts bij de leden en -
voor zover voorradig - 21 fe-
bruari 's avonds aan de zaal.
Aanvang Uitvoering: 20.00
uur. Zaal open: 19.30 uur.

FONGERS
Race- en trimfietsen

champion 10 vs. ƒ 467,-
- champion 12 vs. ƒ 529,-

Sprint T 5 vs. ƒ 652,-
SprintRlOvs. ƒ746,-
CourselOvs. ƒ 709,-
Criterium 10 vs. ƒ 911,-

Barink Nieuwstad 26 Vorden.

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DEVONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

J. J. v. d. LINDEN
en
B. G. v. d. LINDEN-WENTINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.00 - 16.00 uur op vrij-
dag 20 februari in zaal ,,de Herberg",
Dorpsstraat lOa, te Vorden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, februari 1981
Storm v. Gravenzandestraat 13

SURJK5*
woensdagavond

18 februari

filmavond
Aanvang 19.30 uur

JUBILEUMPROGRAMMA
KARNAVAL 1981

DE DEURDREAJERS:
VRIJDAG 27 FEBRUARI:

SCHOOLKARNAVAL in Kranenburg /Vorden
Bezoek aan oudste en jongste inwoner

ZATERDAG 28 FEBRUARI:

Op 18 februari hopen onze geliefde
ouders, groot- en overgrootouders

JACOB DE VRIES
en
HENDRIKA DE VRIES-HAVERHOEK

de dag te herdenken dat zij 55 jaar gele-
den in het huwelijk zijn getreden.

Deze dag zal in huiselijke kring worden
herdacht.

Hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, februari 1981
Hoetinkhof48

Krijt Superrette
vraagt een

medewerkster
in haar winkel,
die alle daar voorkomende werk-
zaamheden kan verrichten.

Aanmelden telefonisch: tel. 05754 - 270.

10.00 uur

13.30 uur

20.00 uur

SLEUTELOVERHANDIGING
door burgemeester Vunderink aan Prins Emil Een der Deur-
dreajers

KINDEROPTOCHT door centrum Vorden.
Aansluitend feestprogramma voor de jeugd met installatie
jeugdprinsen adjudanten en m.m.v. clown Bertiny
in het Dorpscentrum.
GEKOSTUMEERD KARNAVALSBAL in residen-
tie Schoenaker m.m.v. de groep "Survival"

Inplaats van kaarten

A.s. zondag 15 februari, hoopt

OMA KLEIN HEKKELDER-KROES

haar 85 verjaardag te vieren.

Dat zij nog lang in goede gezondheid in
ons midden mag blijven is de wens van
kinderen en kleinkinderen.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café
Klein Hekkelder, Nieuwstad 13 Vorden.

Vorden, februari 1981

Prijsknallerü
Witte Zweedse muilen
Maten 36 1 /m 41

Normaal 29,90
Deze week 20,-

Naturel Zweedse muilen
Maten 40 1 /m 46

normaal 39,90
Deze week

ZATERDAG 1 MAART:
14.00 uur GEZINSKARNAVAL voor jong en oud

m.m.v. "CANON BALL" in residentie
20.00 uur KARNAVALSBAL (voor gehuwden)

m.m.v. "CANON BALL"

M AAN DAG 2 M AART:
11.11 uur FRÜHSCHOPPEN aansluitend boerenkoolmaaltijd
20.00 uur ROSENMONTAG gekostumeerdbal

m.m.v. "RENDEZ-VOUS" onze prinsenkapel

DINSDAG 3 MAART:
14.00 uur SENIORENKARNAVAL voor alle bejaarden van Kra

nenburg en Vorden m.m.v. buutreedner Den Droadnagel,
20.00uur Groot Deurdreajers-FINALEBAL m.m.v. prinsen

kapel "RENDEZ-VOUS" en trekking grote loterij.

Toegansprijzen: Kinderkarnaval f2,50.
Gezinskarnaval zondagmiddag f 5,- en onder 16 jaar f 3,
Voor alle balavonden dezelfde prijs per avond:
f 11,-voor niet-leden — f 5,-voor leden.

Voorverkoop
toegangskaarten: FA. BARENDSEN en FA. KRUIP

Residentie SCHOENAKER - Kranenburg

Heden werd uit ons midden weggenomen, onze innig
geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

HENDRIKA TEUNISSEN
weduwe van H. Flamma

in de ouderdom van ruim 85 jaar.

Vorden: A. H. Flamma
G. Flamma-Regelink

Geesteren: B. H. Flamma
H.H. Flamma-KleinVelderman

Barchem: H. W. Knoef-Flamma
H. J. Knoef
Klein- en achterkleinkinderen

7251 PW Vorden, 10 februari 1981
„Slag" Deldensebroekweg 9

Hierbij wordt u uitgenodigd op zaterdag 14 februa-
ri a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.
De teraardebestelling zal plaatshebben om 14.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden, waarna
gelegenheid wordt gegeven tot condoleren in het
Rouwcentrum 't Jebbink 4.

UITNODIGING TTV VORDEN

Op zaterdag 21 februari
houden wij
de jaarlijkse

TONEELAVOND
Leveranciers van oud-papier, donateurs
en leden/huisgenoten worden hiervoor
uitgenodigd in zaal Schoenaker,
Kranenburg.

KRATO komt met blijspel "Boer Teun is dood"
Aanvang 19.30 uur

Bestuur Touwtrekver. Vorden

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KK NK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-238

mm

TORPEDO'S

Vergeet U het niet?

Blauwe Bok

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461a. s. donderdagavond
vanaf 19.00 uur reservering
en kaartverkoop
in het Pantoffeltje.

bodeqa

Pmttoffeltfc
vorden tel. 1770 1519

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Zaterdag 14 februari 1981,
aanvang 20.00 uur.

Met het oog
°P u! «uiterlijk

Cabaret Vangrail

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

Voor-
verkoop:

Ach, laat mij toch niet
sterven op het station van
Etten-Leur.

Muzikaal hoogstaand en stijlvol
van beweging.

V.V.V./schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink
F. 10,- p.p.; pashouders f 8,- p.p.

Uit het grote aanbod brü-
monturen hebben wij onze
keus gemaakt, welke wij met
enige trots representatief
kunnen noemen voor het
modebeeld van dit najaar.

Geen wüde toestanden,
maar wel een mooi en
draagbaar assortiment,
welke niet alledaags
genoemd mag worden.

U moet eens komen
kijken.

Op juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
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Suksesvolle start
van aktie voor Pater Seesing
Reakties uit gehele Achterhoek.
De aktie voor het ontwikkelingswerk op Borneo - met name voor de oud-
dorpsgenoot pate Alfons Seesing die daar al 33 jaar in de missie werkt - blijkt aan
te slaan. Spontaan is er gereageerd op'de oproep van het M.O.V. het comité voor
Missie, Ontwikkelings- en Vredeswerk, die deze oud-Vordenaar heeft geadop-
teerd.

Willem den Enting en Gerda Hammink
van het M.O.V. zijn erg enthousiast om-
dat er al een flink bedrag, nu ruim ƒ
1600,- is gestort op de bankrekening van
de Rabo te Vorden onder nummer
366422790 t.g.v. pater Alfons Seesing.

"We zitten nu bijna aan het bedrag dat
nodig is voor de 40 banken (400 zitplaat-
sen) voor de nieuwe kerk van de pater in
Menyumbung op Borneo. Deze kosten
ongeveer ƒ 55,- per stuk zodat een totaal-
bedrag van ƒ 2200,- is begroot voor de
banken. We twijfelen er niet aan of dit
zal worden gehaald" zegt woordvoerder
Den Enting. Er zijn spontane reakties ge-
komen uit geheel Vorden-Kranenburg,
maar ook uit Zutphen, Aalten en andere
omliggende plaatsen.

Men hoopt, de pater behalve 40 zitban-
ken ook te kunnen helpen met het nieu-
we Sacramentsaltaar dat op plm. ƒ 3300,-
wordt geschat. Het totale streefbedrag is
dan ƒ 5500,-. Ook pastoor van de Werf
van Vorden-Kranenburg ontvangt gere-
geld verheugende reaties, zodat de aktie
begint te draaien. Pater Alfons Seesing,
die uit een gezin komt, waarvan ook drie
broers tot het priesterambt werden geroe-
pen, werkt in een gebied ̂ o groot als Bra-
bant en Limburg samen. Jarenlang heeft
hij zich moeten behelpen met een kerkje
van boomschors en bamboe. Er is al een
brief naar hem onderweg waarin hem het
laatste nieuws over de gunstig ontvangen
aktie zal worden meegedeeld. Het giro-
nummer van de Rabobank Vorden is PG
862923.

Vorden van toen....
Deze week hebben wij weer een oude foto uit Vorden. Gaarne weer reakties tele-
foon 1404.

Onze foto van vorige week was de Zutphenseweg met de fa. Marlens, Fa. Proper,
Fa. Weenk en de Fa. Wentink. De kinderen welke op de foto stonden waren H. J.
Arendsen en G. Breuker-Arendsen. Deze week de Zutphenseweg van een ander
gezichtspunt.

Stijlvol cabaret in Vorden:
Zaterdag 14 februari in het Dorpscentrum.
In de serie culturele voorstellingen komt zaterdag 14 februari a.s. Cabaret
Vangrail naar Vorden. Deze groep bestaat 7 jaar en dit is het 5e program-
ma onder de naam nu: Ach, laat mij niet sterven op het station van Etten-
Leur.
Zij brengen een dosis1 gezonde triestheid in een absurde verpakking, ofwel
amusement voor gevorderden naar ideeën van Meneer Rutgers. Meneer
Rutgers is de oprichter van de groep. Op het Cabarettenfestival in Delft is
werd door zowel het publiek als de pers de eerste prijs toegekend aan deze
groep. Vangrail heeft zich een vast plaats in het Nederlandse theaterbestel
verworven, aangemoedigd door vele positieve reakties waarvan talloze
goede kritieken getuigen. De AVRO maakte een TV special en Phono-
gram bereidt een eerste L.P. van deze formatie voor. Het belooft een
muzikaal Hoogstaande avond met stijlvolle bewegingen te worden voor
zowel oud als jong.

De Vordense organisatoren hebben voor de tot dusver plaats gevonden
voorstelling altijd een dankbaar en enthousiast publiek in de zaal gehad.
Ondanks de grote waardering voor het uitstekende programma is het
aantal bezoekers wat tegengevallen. Dit kan een probleem zijn als de
vraag naar voren komt of in het volgend seizoen opnieuw een serie profes-
sionele culturele voorstellingen in het Vordens Dorpscentrum verzorgd zal
kunnen worden.

Voorverkoop van kaarten voor Vangrail op 14 februari 1981 in het Dorps-
centrum te Vorden bij VVV/Schoenhandel Wullink en bij Kantoorboek-
handel Hassink.

Vrouwenraad
De cursussen die de Vrouwenraad in
Vorden organiseren trekken een flinke
belangstelling. Zo doen er aan de cursus
Duits zelfs 40 dames mee. De thema-
ochtend over het onderwerp "Vrouwen
leren over o n t w i k k e l i n g s -
samenwerking" werd door 20 dames be-
zocht. Mevrouw Wagenmakers gaf een
duidelijke uiteenzetting over het hoe en
waarom van ontwikkelingssamenwer-
king. In september zal over dit onder-
werp een cursus worden georganiseerd.
De werkgroep komt op 16 februari weer
bij elkaar. Graag ontvangt men sug-
gesties over te organiseren cursussen,
thema-ochtenden of misschien avon-
den. Men kan hiervoor terecht bij mevr.
Vunderink tel. 2353, mevr. Gille tel.
2151, mevr. Norde tel. 2950, mevr.
Brandenbarg tel. 2024. Vanzelfspre-

kend kan men ook terecht bij de ver-
schillende vrouwenverenigingen.

N.C.V.B.
Tijdens de dezer dagen gehouden bij-
eenkomst van de afdeling Vorden van
de NCVB waren bij wijze van uitzonde-
ring ook de heren uitgenodigd. De reden
hiervan was de uiteenzetting van notaris
B.A.J. Sonderen uit Apeldoorn gaf
over begrippen zoals testament, boedel-
scheiding, voorgdij en dergelijke. De
presidente mevrouw den Ambtman be-
dankte de heer Sonderen voor zijn be-
toog. Op 17 februari wordt in zaal "De
Herberg" de jaarvergdering gehouden.
Onder meer zal mejuffrouw M. Heijink
uit Almen in het dialect voordragen. Op
19 maart zal een excursie naar de Ga-
mog worden georganiseerd.

Henk Tjoonk nieuwe
voorzitter Jong Gelre
Zoals bekend heeft Dick Regelink, die
voorzitter is geworden van de regio
West-Achterhoek, onlangs afscheid ge-
nomen als voorzitter van de afdeling
Vorden van Jong Gelre. Vanaf heden
zal Henk Tjoonk hem als voorzitter op-
volgen. Het bestuur ziet er verder als
volgt uit: vice-voorzitter Gerrit Bouw-
meester; sekretaresse Absie Gotink; 2e
sekretaris Jan Hendriksen; penning-
meester Marinus Eskes en de leden Jan
Abbink en Herbert Bouwmeester.
Samen met de Plattelandsvrouwen en de
GmvL belegt Jong Gelre op 4 maart een
kulturele avond in het dorpscentrum al-
waar "De Puntensliepers" uit Aalten
een cabaretprogramma zullen verzor-
gen. Op 19 maart is er een tafeltenni-
scompetitie in het Dorpscentrum. Op 21
maart wordt de provinciale bin-
nensportdag gehouden in de Hanzehal
te Zutphen. 27 maart gaag Jong Gelre
kegelen bij "De Boggelaar". Deze dag
worden tevens de tafeltennisfinales van
de regio in het Dorpscentrum gehouden.
Op 10 april organiseert Jong Gelre een
dropping.

Toneelavond voor
oudpapier-leveranciers
Touwtrekvereniging
Vorden
Het is al vele jaren een goede gewoonte
van de touwtrekvereniging Vorden om
in februari een toneelavond te organise-
ren voor haar leveranciers van oud-
papier. Dat zijn er meer dan duizend,
voornamelijk inwoners van Vorden
dorp. Deze avond wordt nu gehouden
op zaterdag 21 februari aanstaande in
zaal Schoenaker. De Kranenburgse to-
neelvereniging KRATO zal dan een
kostelijk blijspel voor het voetlicht
brengen, getiteld "Boer Teun is dood".

Het werd reeds eerder met veel succes
vertolkt. Behalve de reeds genoemde pa-
pierleveranciers en/of huisgenoten wor-
den ook de leden inklusief huisgenoten
en donateurs van de vereniging uitgeno-
digd. In de pauze van het toneelstuk
heeft men een grote verloting met
prachtige prijzen op touw gezet. Dus al-
leszins de moeite weaard om te komen.

(Zie ook advertentie in dit blad).

ONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Verdiende nederlaag
Vorden l
Na twee succesvolle uitwedstrijden te-
gen respektievelijk Reunie en Pax ging
Vorden zondagmiddag in Eibergen ver-
diend met 2-0 onderuit. De thuisclub
speelde wat agressiever dan Vorden dat
met name in de tweede helft tot uitdruk-
king kvitf^ Voor de rust wogen de par-
tijen gtMWegen elkaar op, waarbij op-
gemerkt dat het spelpeil beneden de
maat bleef. Chris Hissink had éénmaal
pech toen een hard schot van hem rake-
lings over ging. Aan de andere kant had
de Vor^^defensie niet veel moeite met
de Eib^|Ri-aanvallen.
Na rust werd dit anders. In de 20 mi-
nuut werd een fout van doelman Wim
Harms door Vrieze afgestraft 1-0. Vord-
en probeerde na dit doelpunt meer aan-
vallend te spelen met als gevolg dat er in
de achterhoede flinke gaten vielen. Tien
minuten voor tijd viel de beslissing
dankzij een goal van Nijhuis 2-0.

Ratti - SHE: 1-5
In eigen home is het Ratti l afdeling
zondag niet gelukt om het in de mid-
denmoot geklasseerde SHE te bedwin-
gen. Het werd een 1-5 nederlaag voor de
Rattianen. De bezoekers uit Hall waren
vooral in de eerste helft veel fanatieker
en zetten alles op de aanval. Na tien
minuten scoorde de middenvoor uit een
hoekschop al 0-1, waarna dezelfde spe-
ler er spoedig 0-2 van maakte. Terwijl
de Ratti-defensie dacht dat het
buitenspel was, en daardoor niet
reageerde bij een SHE-aanval, kon het
Halse team na een half uur de stand op
0-3 brengen.
B. Overbeek werd hierna vervangen
door Dinant Hendriksen. Nog voor rust
scoorde SHE voor de vierde maal: 0-4.
Na de thee herstelde Ratti zich enigs-
zins, maar eerst konden de gasten dank
zij de linksbuiten op 0-5 komen. Dinant
Hendriksen redde de eer voor de thuis-
club: 1-5.

S.H.E. - s.v. Ratti: 0-6

Afdeling Dames.
Ratti begon de wedstrijd tegen S.H.E.
op een zeer modderig veld. Voor de rust
werd er een beetje rommelig gevoetbald.
Maar M. Gotink wist na een kwartier
toch de stand op 0-1 te brengen. In de 2e
helft ging het des te beter, toen A. Be-
rendsen de stand op 0-2 bracht. Ratti
liet het hier niet bij zitten, want G. Be-
rendsen bracht de stand op 0-3. M. Go-
tink scoorde 0-4. B. Kelderman kon
door een mooi voorzet van E. Gr. Jeb-
bink de stand op 0-5 brengen. En
tenslotte was het wederom M. Gotink
die de stand op 0-6 bracht. G. ten Brin-
ke, die J. Bijen onder de lat verving,
deed dit keurig.

Sportuitslagen

Sp. Eefde cl-sv Ratti 12-0; sv Ratti-PTT
1-1; sv Ratti-SHE 11-5; Zutphania - sv
Ratti 2 4-2; SHE l-Ratti l 0-6; Halle l -
Ratti 2 0-2.

PROGRAMMA
Reuni A l-Ratti Al; Zutphania BI- Ratti
BI; Ratti Cl-Sp. Lochem C2;

Afd. Zaterdag: Eerbeekse Boys l-Ratti
1; Ratti 2-Wilhelmina SSS 6; Ratti 3-
DZSV8;Ratti4-SKVW5.
Afd. zondag: WWV l - Ratti 1; Ratti 2-
Be Quick 6; Baakse Boys 4-Ratti 3; KSH
4 - Ratti 4.
Afd. Dames: Ratti l-Wilp 1; Ratti 2-
SVBV1.

Tafeltennis Treffers '80
Het team van "De Treffers '80" heeft
in de sporthal te Zevenaar een verdiende
7-3 zege behaald op h e t ^ e ongeslagen
DES. H. Graaskamp eH^pfcle Heus ble-
ven ongeslagen en wonnen hun partijen
alsmede het dubbelspel. De sensatie van
de avondd was dat de Heus op gegeven
moment bij een achterstand van 14-2
alsnog de partij met 21^^ wist te win-
nen. H. Mokkink zat h^^„ze wedstrijd
niet erg mee, hoewel hij^Wh goed speel-
de. Het net speelde hem een paar maal
parten.

VOLLEYBAL

Ondanks goed spel toch
verlies voor dames van Dash
Zaterdagavond ontmoette het Dash-
team een van de koplopers in de lopende
competitie. Bij dit soort ontmoetingen
toont de ploeg uit Vorden zich vrijwel
alijd het best. In de begingfase van de
eerste set nam Dash het heft in handen,
daarna herstelde Explosie uit Boxmeer
zich en kon het initiatief overnemen.
Boxmeer pakte de set op weinig overtui-
gende wijze met 12-15. Dash proefde
mogelijkheden, hetgeen in de tweede set
ook duidelijk bleek. Na een achterstand
in het tweede gedeelte van de set, zag
Dash kans op het kritieke moment de
set in haar voordeel af te ronden met 16-
14. In de 3e set speelde op bepaalde
momenten de scheidsrechter een te grote
rol. Regelmatig liet hij vooral ten gunste
van Explosie fouten techtnische ballen
doorgaan. Dit brak Dash de nek. De
ploeg werd onzeker en moest de set aan
Explosie laten met 10-15. Nog aange-
slagen kon Dash in de 4e set niet goed
meer in het spel komen. Er was een
grote inzet, hoewel onnodig vaak de
opslag werd verspeeld - op kritieke
momenten moet men toch wel safe op
kunnen slaan - maar Dash moest tot slot
het hoofd buigen voor Explosie met 12-
15, hetgeen een 1-3 nederlaag betekende
ondanks de 50 scores tegenover de
winnaar 59. Een uitslag van 2-3 had
beter de verhoudingen weergegeven.
Het is jammer, dat dit voornamelijk aan
de slecht leidende scheidsrechter ge-
weten moet worden. Dash dreigt nu
weer in de degradatie-zone te komen.

Heren l tweemaal op verlies
Ondanks de goede geest en de grote in-
zet lukt het de heren niet tot goede re-
sultaten te komen. Een vorm van zel-
fonderschatting li jkt af en toe een rol te
spelen. Tegen Wilp leed Dash een 3-0
nederlaag met de setstanden 15-7, 15-12
en 15-7. Tegen het uit de 3e divisie gede-
gradeerde SVS kon Dash het evenmin
bolwerken hoewel er een set in de wacht
werd gesleept. Het spel van Dash tegen
SVS liet evenwel zien waartoe Dash re-
gelmatig in staat is. Setstanden 15-1, 15-
6 en 15-7.

Reserve dames ook tweemaal
op verlies
Deze ploeg van Dash maakt op het

ogenblik een inzinking door. Het is niet
duidelijk als gevolg waarvan. Diverse
keren moet hulp worden verleend aan
het eerste damesteam hetgeen mogelijk
een extra belasting vormt. De thuis
wedstrijd tegen SVS 2 werd met 0-3 ver-
loren met de setstanden 5-11, 11-15 en
5-15. De uitwedstrijd tegen Isala 3 in
Deventer kon Dash evenmin op haar
naam schrijven. Met de setstanden 15-
10, 15-8 en 15-8 ging Dash ook hier te-
nonder. Ondanks de routine en vol-
doende technische aanleg heeft de ploeg
grote moeite zich in de promotieklasse
te handhaven. Gebrek aan concentratie
lijkt één van de belangrijkste oorzaken.

Overige uitslagen: m.asp. Harfsen l -
Dash 1: 0-3; m.jun. Vios- Dash: 1-2; m.
asp. DVO l - Dash 3: 3-0; j.asp. DVO 2 -
Dash 3: 2-1; m.asp. Wilh. 2 - Dash 4: 2-
1; j.jun. Wilh. - Dash: 2-1; m.asp. Dash
2 - VenK: 3-0; ds. 2e kl. Hansa 4 - Dash
4: 2-1; hr. 2e kl. Dash 3 - Harfsen 2: 2-1.
Programma: 14-2 Schalkhaar: m.asp.
SVS l - Dash c; SVS 2 - Dash d. Vor-
den: ds. 2e kl. Dash 5 - DVO 3; Dash 4 -
Hercules; ds. 3e div. Dash l - Veenen-
daal. Warnsveld: ds. Ie kl. Hansa 2 -
Dash 3. Eefde: hr. 2e kl. Vios 4 - Dash
2.

Uitslagen mini-volleybaltoernooi, ge-
houden op 31 januari j.I. in Schalkhaar.
Jongens: Dash - Hansa 15-2 en 15-11;
Colmschate - Dash 16-14 en 15-11; Dash
- Colmschate 15-1 en 15-11. Meisjes A:
Hansa C - Dash A 13-15 en 3-15; Dash
A - Hansa A 3-15 en 8-15. Meisjes B:
Dash B - Epse C^5-4 en 15-11; Epse B -
Dash B 9-15 en 9-15.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zilf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Fred Penterman motorsport
man van het jaar bij de
Graafschaprij ders

Tijdens een bijzonder gezellige feestavond van de V.A.M.C. "De Graafschaprijders" werd Fred Penterman zaterdagavond in
zaal "De Herberg" gekozen tot motorsportman van het jaar. Bij de jeugd werd Robert Helmink gekozen.
Tijdens deze feestavond werden nog meer rijders gehuldigd. F. Penterman en H. Visschers werden gehuldigd door wethouder
H.A. Bogchelman vanwege het feit dat zij bij de betrouwbaarheidsritten kampioen van Nederland zijn geworden.

Verden werden de volgende clubkampi-
oenen gehuldigd: clubkampioen cross
A-klasse J. Oosterink; B-klasse 125 cc
F. Penterman; B-klasse overige rijders
J. Harkink; Betrouwbaarheidsritten se-
nioren R. van de Straat; Junioren F.
Penterman; oriënteringsritten toerklas-

se W.R. Broeke; B-klasse H.B.J.
Horst ing; A-klasse J. Luiten; niet leden
A.J. Weevers; toercompetitie binnen-
land C. Hartman; buitenland B.
Horsting; Delden Trophee J. Oosterink.
Voorzitter W. Bielderman stak deze
avond nog een waarschuwende vinger

: l
op ten aanzien van de zogenaamde
"wilde corssers". Dit soort lieden be-
derven het voor de georganiseerde mo-
torsportliefhebbers, aldus de heer Biel-
derman. Verder was hij ervan overtuigd
dat "De Graafschaprijders" weer een
goed jaar tegemoet kunnen zien.



Gerrit Barink
nieuwe voorzitter Touwtrekvereniging Vorden
Na ruim vijftien jaar zich te hebben ingezet als voorzitter van de Touwtrekvereni-
ging Vorden, heeft Jan Knoef deze funktie neergelegd. Op de jaarvergadering van
de vereniging heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Gerrit
Barink, die hiermee de derde voorzitter van de TTV Vorden is, sinds de oprich-
ting.

Deze in het clubhuis op het Medler
gehouden vergadering werd zeer druk
bezocht. Voorzitter Knoef sprak eerst
zijn beste wensen uit voor alle leden en
hun gezinnen in het nieuwe jaar. Ver-
volgens werden de data van de zomer-
toernooien voor gewest Oost van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond
bekend gemaakt. De TTV Vorden heeft
een verzoek bij de bond ingediend om
op zondag 21 juni een bondstoernooi te
mogen organiseren.

Secretaris Harry Groot Roessink bracht
een keurig verslag, terwijl Frans Be-
rendsen meedeelde dat de kas was afge-
sloten met een klein nadelig saldo.
In het bestuur kwam enige wijziging
door het bedanken van voorzitter Knoef
en secretaris Groot Roessink. De
bestuursleden Frans Berendsen (pen-
ningmeester) en Henk Brummelman
(vice-voorzitter) werden in hun functies
herkozen. Inplaats van Harry groot

Roessink werd als nieuw lid gekozen
Freek Eggink. Hierna werd uit het vol-
tallig bestuur de nieuwe voorzitter
gekozen. Hier kreeg Gerrit Barink de
meeste stemmen en werd zodoende
opvolger van Jan Knoef. Onder luid
applaus nam hij de voorzittershamer in
ontvangst.
Eveneens in het bestuur werd gekozen
Marinus Engel.
De nieuwe voorzitter hoopte op een
goede samenwerking met leden en
bestuur. Hij dankte Jan Knoef, die met
krachtige hand de vereniging ruim
vijftien jaar had geleid, voor zijn inzet,
zijn geestdrift en nimmer aflatende
ijver. De TTV Vorden is nu een bloeien-
de vereniging.
Met instemming van alle leden werd Jan
Knoef tot ere-voorzitter benoemd.
De scheidende touwtrekvoorzitter dank-
te alle leden en bestuur voor hun mede-
werking in die jaren; ook tot zijn schei-
dende medebestuurslid Harry Groot

Roessink richtte hij waarderende woor-
den: „We hebben negen jaar prettig
samengewerkt".

Het nieuwe Vorden-bestuur ziet er als
volgt uit: Gerrit Barink, voorz.; Wim
Neerlaar, secr.; Antoon Steenbreker,
penningmeester; Henk Brummelman,
vice-voorz.; Freek Eggink, 2e secr.;
Frans Berendsen 2e penn.; Marinus
Engel, Gerard Menkveld en Teun
Brummelman, leden.

In het nieuwe touwtrekseizoen zal de
vereniging in de bondscompetitie gewest
Oost van de NTB deelnemen met twee
640 kg-teams, een 560-ploeg en twee
jeugdteams. De contributie blijft
gehandhaafd op ƒ 30,- per lid per jaar,
de jeugd blijft vrijgesteld. In maart zal
er een dropping worden gehouden. In
verband met de voorbereiding voor het
seizoen zuller er wekelijks twee trai-
ningsavonden worden gehouden. De
nieuwe trainer H. J. Dijkman traint
dinsdagavond de senioren en vrijdags de
jeugd. Tot leiders van de ploegen wer-
den benoemd Henk Brummelman en H.
J. Dijkman.

Lichtgewichtklasser in aktie
in Bathmen
Vorden en Bek veld ongeslagen winnaars
In manege 't Ruiterkamp te Bathmen
werd zondagmorgen het een week ver-
vroegde touwtrektoernooi voor de licht-
gewichtklassers van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond gehouden. Dit der-
de indoortoernooi van het winterseizoen
kenmerkte zich door spannende
wedstrijden en veel publieke belangstel-
ling. Namens de NTB sprak J. Knoef
een welkomstwoord. In de A-poule wa-
ren de ploegen ingedeeld tot 400 kg. Er
bestond weinig krachtsverschil in de
kopgroep, maar toch moest het sterke
Oosterwij k buigen voor het superteam
van Bekveld, dat met 12 punten winnaar
werd.
Eindstand A-poule: 1. Bekveld 12 p; 2.
Oosterwijk 10 p; 3. Heure l, 8 p; 4.
Treklust, Warnsveld 5 p; 5. Bathmen 4
p; 6. Bisons 3 p; 7. Heure 2, O p;
Nogmaals Bekveld.
Ook in de B-poule (gewicht 300-350 kg.)
trok Bekveld l fel aan de touwen. Ook
Vorden en EHTC waren in puike condi-
tie, maar gingen beide voor de Hengelo-
se acht door de knieën.
Eindstand: 1. Bekveld l, 12 p; 2. Vor-
den l, 10 p; 3. EHTC l, 8 p; 4. Eibergen
6 p; 5. Erichem 3 p; (na beslissing); 6.
EHTC 2, 3 p; (na besl.); 7 Vorden 2, O
p;
Overgangsklasse: In de overgangsklasse
(onbeperkt gewicht) kwamen vier teams
aan de touwen. Vorden beschikte, eve-
nals op beide voorgaande toernooien,
over twee sterke achttallen.
Eindstand: 1. Vorden l, 5 p; 2. Vorden
2,4 p; 3. Bekveld 3 p; 4. Oosterwijk O p;

Rikie Nieuwenhuis en drie aspirant-
scheidsrechters uit Bussloo leidden het
toernoo onder suprvisie van bondsarbi-
ters Jan de Vries en G. Knoop. Jan
Knoef reikte afloop de prijzen uit te we-
ten een blijvende herinnering voor elke
deelnemende ploeg.

WATERPOLO

Heren verliezen met 11-5
van de Berkel
Het eerste herenteam van de Vordense
poloclub heeft de competitiewedstrijd
tegen de Berkel met grote cijfers 11-5
verloren. In de eerste periode gelukte
het Arjan Mengerink nog een 1-0 ach-
terstand ongedaan te maken. Toen was
het echter gebeurd met Vorden en liep
de Berkel geleidelijk aan uit tot 8-1,
waarna Elbrink en Mengerink tegen-
scoorden. In de slotfase scoorde Vorden
nog tweemaal via Mengerink en van
Bemmel. Het laatste woord was evenwel
aan de Berkel 11-5.

MOTORSPORT

De Graafschaprijders
Het crossteam van "De Graafschaprij-
ders" zal aanstaand seizoen een drietal
wedstrijden rijden tegen "Hamac" uit
Harfsen en wel op 20 mei en 29 au-
gustus in Harfsen en op 20 juni in Vor-
den. Op 15 augustus staat een wedstrijd
tegen "Hamove" uit Hengelo op het
programma. Voorts worden er dit sei-
zoen twee grasbaanwedstrijden gehou-

den één op 21 maart of 28 maart en één
op 24 oktober. Op 23 mei is er een 2-
uurs cross. 18 apirl de 3,5 uurs rit. De
onderlinge crosswedstrijden worden ge-
houden op 4 april, 25 april, 6 juni, 4 ju-
li, 18 juli, 5 september en 19 september.

Jeugdtrial KNMV
Zaterdag 22 februari organiseert de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders" na-
mens de KNMV een jeugdtrial welke
meetelt voor het Nederlands kampioen-
schap. Deze trial wordt gehouden in het
Grote Veld, op het militair oefenterrein.
De Vordense motorclub heeft inmiddels
de data van de te organiseren oriënte-
ringsritten bekend gemaakt. Deze ritten
worden gehouden op 22 maart, 28 mei,
26 juli, 27 september, 8 november en 13
december. In het weekend van 24 t/m
26 juli wordt het internationaal acht
kastelenweekend gehouden. De familie-
rit wordt ook weer in ere hersteld en zal
worden gehouden op 23 augustus.

Springwedstrijden rayon
Berkelstreek van de Turnkring
"Gelderland"
Zaterdagmiddag werden in de sportzaal
springwedstrijden gehouden van het
rayon Berkelstreek van de turnkring
"Gelderland". Deze wedstrijden wer-
den georganiseerd door "Sparta". In

totaal werden hieraan door 350 turners
en turnsters deelgenomen. Zij waren af-
komstig uit Vorden, Neede, Ruurlo,
Diepenheim, Lichtenvoorde, Lochem.
Op de lange mat werd een eerste prijs
behaald door N.G.V. Neede 6 (meisjes
10-12 jaar); Sparta 2 Vorden (10-12
jaar); NGV Neede l (jeugdturnsters);
NGV Neede 3 (jeugdturnsters); RGV l
Ruurlo (jeugdturnsters).
Bij het onderdeel kast gingen de eerste
prijzen naar Sparta Vorden l (meisjes
10-12 jaar); NGV Neede 4 (meisjes 10-
12 jaar); Sparta Vorden 2 (jeugd-
turnsters). Bij het onderdeel paard wa-
ren er eerste prijzen voor RGV Ruurlo
(jeugdturners); Brinio Lochem (jeugd-
turnsters) DGV Diepenheim 2 (gecomi-
bineerd). Minitramp vrij: Eerste prijzen
voor DGV Diepenheim (meisjes 10-12
jaar) NGV Neede 2 (jeugdturnsters);
DGV Diepenheim (jeugdturnsters);
Sparta Vorden 2 (meisjes 10-12 jaar);
Brinio Lochem (jeugdturnsters); Sparta
Vorden 2 (jeugdturnsters).

W
Judotoernooi
Georganiseerd door Judokwai Vorden
en Judokwai Fernando werd er zater-
dagmiddajHn de judoschool van Dick
Smit een ^^^i-judotoernooi gehouden
waaraan d^n ruim honderd kinderen in
de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar werd
deelgenomen. De jongens en meisjes
waren afkomstig uit Eefde, Gorssel,
Terwolde, Laren en Vorden. Er werd

een halve competitie gespeeld. Er was
van de zijde der ouders veel belang-
stelling. De uitslagen waren: meisjes 8-
10 jaar 25-30 kilogram: 1. Natasja Roer-
dink-Veltboom, Vorden. 9-11 jaar (30-
35 kg) 1. Richelle van Biljouw, Vorden.
10-11 jaar (35-40 kg.) 1. Irma Brinkgre-
ver, Laren. 10-12 jaar (40-45 kg.) Celina
Spekreyse, Terwolde. 12-14 jaar (45-
50 kg.) Marianne Jansen, Vorden. 12-14
jaar (60-65 kg.) 1. Heidi Onstenk,
Eefde.
Jongens 7-S~^aar (20-25 kg.) 1. Jasper
Floors, Gorssel, 7-8 jaar (25-30 kg.) 1.
Floris Jan Dullaert, Gorssel. 9-10 jaar
(25-30 kg.) 1. Georg Huith, Vorden, 9-
10 jaar (30-35 kg.) 1. Harry Bomhof,
Terwolde. 10-11 jaar (25-30 kg.) 1. Paul
te Lindert, Vorden; 10-11 jaar ( 30-35
kg.) 1. Jan de Bruyn, Terwolde; 10-11
jaar (35-40 kg.) 1. Ernst te Velthuis,
Vorden; 12-14 jaar (35-40 kg.) 1. Lin
Steedijk, Gorssel; 12-14 jaar (45-50 kg.)
1. Dick Smit, Vorden; 12-14 jaar (50-55
kg.) 1. Herman Berendsen, Deventer.

Zwemmers succesvol
Bij de zwemkampioenschappen voor de
D-competitie, georganiseerd door de
IJsselmeeuwen in het Graaf Ottobad,
waaraan 6 ploegen deelnamen kwamen
de zwemmers tot de volgende prachtige
resultaten.

100 mrt. wisselslag persoonlijk voor
jongens onder de 12 jaar: 1. Freddy
Dijkman, 1.37.1; 2. Mark Karmiggelt,
1.38.4; 3. Han Berenpas, 1.39.0.

100 mrt vrije slag jongens onder de 16
jaar werd 1. Jaap Stertefeld in de tijd
van 1.09.1. Op het onderdeel 4 x 50
mrt. vrije slag estafette jongens onder
de 14 jaar werd de groep Jacco Venhuis
- Ernst te Velthuis - Arnold de Koning
en Peter Besselink 2 in de tijd van
2.44.7. Op het programma 4 x 50 mrt
wisselslag estafette jongens onder de 12
jaar, de groep Han Berenpas - Ernst te
Velthuis - Markt Karmiggelt en Freddy
Dijkman werden l met een tijd van
3.09.1.

100 mrt. vlinderslag jongens onder de 16
jaar werd Jaap Stertefeld l in een tijd
van 1.31.7.
De meisjes behaalden geen 1,2 of 3e
plaats.

AGENDA

Onderlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: S. Wiersma- B. Nijenhuis 1-1;
H. Klein Kranenbarg - H. Ruesink 0-2;
H. Graaskamp - B. Breuker 0-2; Eerste
klas: H. Esselink - H. Wansink 0-2; J.
Lankhaar - W. Sloetjes 1-1; G. Brum-
melman - B. Rossel 2-0; G. ter Beest -
G. Dimmendaal 0-2; G. Hulshof - J.
Hoenink 2-0.

Aspirantenviertal blijft winnen
Het aspirantenviertal van de Vordense
damclub DCV blijft winnen. Dit
weekend werd DCH uit Hengelo met 6-
2 verslagen. Johan Krajenbrink, Wieger
Wesselink en Henk Hoekman zorgden
voor de winstpartijen.

Aan het jeugdappel te Laren nam DCV
met 32 jongelui deel. De 16 deel-
nemende aspiranten vielen niet in de
prijzen. Bij de pupillen werden 7
medailles behaald te weten Jurgen
Slütter; Wim Berenpas, Michiel
Boerkamp, Andre Hissink, Rik Slütter,
John Kuin en Wim Addink. Op 4 april
wordt een jeugdappel gehouden in Bel-
trum.

Wieger Wesselink
vrijwel kampioen
Vordenaar Wieger Wesselink kan het
kampioenschap van Gelderland nauwe-
lijks meer ontgaan. Zaterdag wn hij
van Riek Crum uit Lunteren. Met nog
twee ronden te spelen staat hij vier pun-
ten op Emiele Leyser (Huissen) voor.
Wieger heeft zaterdag aan remise tegen
Willemsen uit Lent genoeg om zijn titel
te kunnen prolongeren.
Henk Grotenhuis ten Harkel speelde in
de Hoofdklasse remise tegen Aalt van
de Kuylen uit Voortshuizen. Hij staat
nog steeds op de vierde plaats.

I S

12 febr. Kontaktavond fa. Kettelerij,
Hotel Bakker

16 febr. Jaarverg. wielerclub (niet
febr.)

17 febr. N.C.V.B. de Herberg
17 febr. K.P.O
17 febr. Bejaard.soos Kranenburg :
21 febr. Bal voor gehuwden, i

fa. Eijkelkamp
21 febr. Uitvoering Vordens Toneel

Dorpscentrum
27 febr. Karnaval
28 febr. Karnaval
28 febr. Karnavalsavond Stichting

Jeugdsociëteit Vorden

1 mrt. Karnaval
2 mrt. Karnaval
3 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
18 mrt. Filmavond Stichting Jeugdso-

ciëteit Vorden
24 mrt. K.P.O.
31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

3 april Modeshow Modehuis Lammers
4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta

11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
15 april Filmavond Stichting Jeugd-

sociëteit Vorden
30 april Sim Salla Bim - Stichting Jeugd-

sociëteit Vorden
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
28 april Bejaard.soos Kranenburg

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg

2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

20 juni Uitvoering Nuts-blokfluit en me-
lodicaclub

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

_meubels
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752 1314 en 05750-23346

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Luister lij
L^̂ _̂ Stc«Ott j

Mister Steam is te huur bij:

HELEMAAL VAN LEER
is het bovenwerk van de

SPORTSCHOEN
die we deze week in de aanbieding hebben.

In de maten 31 t/m 43
is de prijs deze week
in plaatsvan

'HELMINK
VORDEN' ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 — Vorden — Telefoon 1342

Tijd van Maaien nadert
Laat nu uw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren

barendsen TELEFOON

Vorden 05752-1261

Stichting voor
Maatschappelijke
Dienstverlening
„De Graafschap9

Het werkgebied van de Stichting "De Graafschap" omvat de gemeenten Gors-
sel, Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem.

Voor de gemeente Vorden vragen wij op korte termijn

een full-time
gezinsverzorgster/
gezinshelpster
Voor een goede vervulling van deze funktie is het
noodzakelijk, dat de kandidaat over ruime ervaring
op huishoudelijk gebied beschikt en goed met mensen
kan omgaan.

Inlichtingen en aanmeldingen op maandag-, woensdag- en vrijdagmor-
gen van 9.00 - 9.30 uur in "Het Dorpscentrum" te Vorden.
Telefoon 05752-2129.



HUSQVARNA
de oersterke en
betrouwbare

boomzaagmachines
uit Zweden.
En onze vakkundige zeer
snelle service.

Een prima combinatie.
Ook voor kettingen, bladen etc. Hét adres

FA. KUYPERS
Vorden -Telefoon 1393

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Care-Restaurant

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

TUINCENTRUM

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHiin l

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

erma & W.lkv

Kraaykamp

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Dit huis kan voor u worden
gebouwd voor f 128.000,- incl. b.t.w.

Indeling naar eigen keuze.

Bent u in het bezit van bouwgrond
kom dan eens bij ons aan.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags

-**

Het Hoge 11. 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

••^^^HHH^HHHHBHHHBHHBHHBHHHBBHHBH

Tijdelijk ongekende
keukenaanbieding
Prachtige eiken/
Rauchzart keuken,
compleet: met inbouwkoelkast;
flinke koelruimte, automatische
ontdooi-inrichting, zeer zuinig
met energie: slechts 1,4 kW per
dag. Inbouw-elektrische oven,
mooi bruin, glad glazen deur/
front, compleet met bakblik en
aansluiting voor grill, hierop aan-
sluitende kookplaat, uitgevoerd
in roestvrijstaal. Allernieuwste
wasemkap, geheel achter een
kastdeurtje ingebouwd, afvoer
traploos regelbaar en uiteraard
voorzien van verlichting.
Kunststof werkblad met roest-
vrijstalen spoelbak en afdruipge-
gedeelte.

Bovenomschreven keuken heeft bovendien zeel veel bergruimte, is
totaal 270 cm lang, en kan naar eigen wensen ingedeeld en eventueel
uitgebreid worden.

Deze keuken bieden wij slechts tijdelijk, zolang de voorraad strekt,
aan voor:

f 2.750.- excl. 18% btw
of wel f 3.245,- incl. btw.

Ui
Onze showroom is geopend: dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags bovendien van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

Holtslag
bouwmaterialen B.V.
SPOORSTRAAT 28,7260 AA RUURLO
TEL. 05735-2000

AUTOSCHADEHERSTEL
EN SPUITBEDRIJF

• voor alle autoschades met de modernste richtappara-
tuur en nieuwste spuit/moffelcabines

• voor alle anti-roestbehandelingen met 6 jaar schrifte-
lijke garantie. WAXOYL

• voor alle industrie spuitwerk en GRITSTALEN
• voor expertises en taxaties

Autoruiten beschadigd?
Geen probleem!

Wij repareren beschadigingen in gelaagde autoruiten
Vervanging van autoruiten bijna niet meer nodig
Ernorme kosten- en tijdbesparing
Uw verzekering betaalt het volledige bedrag,
dus geen f 100, — eigen risico

AUTOSCHADEHERSTEL
EN SPUITBEDRIJF

Goorseweg 13, Lochem. Tel. 05730-4765
na 18 uur: 05735-2378

Singelweg 21, Winterswijk - Tel. 05430-1.25.56

Stichting School- en Jeugdtandverzorging l Jselgrift
Postbus 735, 7300 AS Apeldoorn, tel. 055-216333 — Administratie: Koninginnelaan 12, Apeldoorn

Aanmelding bij de schooltandverzorging
(ook voor schoolgaande kleuters!)
Alle kinderen in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Ede, Epe, Gorssel, Hattem,
Meerde, Lochem, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen, die de kleuterschool
of de lagere school gaan bezoeken, kunnen opgegeven worden als deelnemer
aan de School- en Jeugdtandverzorging Uselgrift.

Aanmeldingsf^ffiulieren met daarin uitgebreide informatie zijn verkrijgbaar bij het Bureau van de
Stichting.

Voor verdere inlichtingen kunt U ons ook bereiken op telefoonnummer 055-216333 te Apeldoorn.

VOORKOM ONHERSTELBAAR TANDBEDERF BIJ UW KIND f

Juist de Jeugdtandverzorging in georganiseerd verband kan U daarbij van dienst zijn.

Voor zo'n vijftien gulden
per jaar meer premie
het verzekerd bedrag
verdubbeld. Kan dat?

Jazeker. En zo'n verdubbeling
blijkt nogal eens noodzakelijk ook.

Want een aansprakelijkheidsver
zekering met een verzekerd bedrag
van f250.000,- kan in ernstige
gevallen te laag zijn.

Voor zo'n vijftien gulden meer
premie* krijgt u dus extra zekerheid

Informeer er eens naar bij de
Rabobank.

Rabobank
Goed in verzekeren

tegen aansprakelijkheid.

*Exclusiet eenmalige pohskoslrn.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

Denk nu al aan Uw

motorgazonmaaier
Wij repareren en slijpen
elk merk vakkundig, en halen de
machine desgewenst bij U op.

Belt U 1393.

Fa. KUYPERS -Vorden
Af d. Bromfietsen Maaiers Boomzagen
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WEEVERS

WOONT dat weet praktisch iedereen

Hij maakt drukwerk met plezier

uitgezonderd, ,bankpapier''.

ï<|aar weet U ook hos hij dat doet?

Nee, kom dan vrijdag 20 februari a.s

naar de Nieuwstad 12, hij houdt dan

OPEN HUIS
U kunt dan de ,,Kunst" afkijken.

Van 13.00 - 20.00 uur staat de deur

voor u open.

(kinderen beneden 13 jaar onder geleide)

OO

O

nieuwstad 12 - vorden tel. 05752-1404


