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Commissie Financiën vindt:

Hertaxatie heffingsgrondslag
onroerendgoed belastingen dure
aangelegenheid

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) stelde dinsdagavond in de commissie financiën voorom hethertaxeren inzake
de onroerendgoed belasting in de toekomst zelf te gaan doen. De kosten van hertaxatie worden geraamd
op 49.000 gulden. "Allemaal flauwekul, weggegooid geld", zo sprak de heer Bosch. De heer M. Groen
(WD) sloot zich hierbij aan.

Hij vond het de moeite van het onder-
zoek waard om de uitslag van de taxa-
ties te bekijken waar er "verschuivin-
gen" hebben plaatsgevonden. Naar
aanleiding van vragen van de beide
CDA commissieleden H.J. Graas-
kamp en R.J. van Overbeeke deelde
wethouder H.A. Bogchelman (WD)
mede dat het bureau Houdringe B.V.

uit de Bilt als "laagste" uit de bus is ge-
komen. "Er was eerst wel iets verschil
in de prijs van de nazorg, maar na een
gesprekje met Houdringe is dit bedrag
omlaag gegaan en is dit bureau hele-
maal de laagste met genoemd bedrag
van 49.000 gulden. De wethouder zeg-
de toe op het voorstel van de heer
Groen terug te zullen komen.

SCHOOL
KRANENBURG

Wethouder Bochelman zei op vragen
van de heer H.J. Graaskamp dat het
wel in de bedoeling ligt dat nog dit jaar
zal worden begonnen met de bouw
van een nieuwe neutrale basisschool
in de Kranenburg.

Gemeente Vorden wil gedupeerde
subsidieaanvragers tegemoet komen
Goed nieuws dinsdagavond in de commissie Algemeen Bestuur voor de vier Vordenaren die door het stop-
zetten van de oude Rijksregeling met betrekking tot een subsidie voor verbetering van particuliere wonin-
gen buiten de boot dreigden te vallen. Op 8 november j.I. heeft de staatssekretaris namelijk een maatregel
uitgevaardigd dat alles stil gezet moest worden.
De heer G.A. Hiddink die namens de heer H.A. Abbink dinsdagavond kwam "inspreken" vond dat hij wel
helemaal was gedupeerd met zyn subsidieaanvraag voor de "Klokkenhof' aan de Wildenborchseweg 17.
"Eerst heb ik door een verkeerde uitleg een nieuwe aanvraag moeten indienen. 1)|1 heb ik in september
gedaan en laat nou juist mijn aanvraag op 9 november naar Anrhem zijn gezonden ̂ kar ik ervan uitga dat
de gemeente ter goeder trouw heeft gehandeld). De aanvraag kwam op maandag 12 november aan. Dus te
laat. Het ging wel om een subsidiebedrag van 38 mille", zo sprak de heer Hiddink.

Burgemeester Vunderink ging uitge-
breid op deze kwestie en die van de
drie ander gedupeerde Vordenaren
in. "Wij vinden als college dat deze
aanvragers, nu de gehele regeling in
handen van de gemeente is terecht ge-
komen, niet de dupe mogen worden
van het gewijzigde beleid van de over-
heid. Hoewel de gemeente dit niet
verplicht is, vind ik dat de overheid als
geheel deze burgers tegemoet moet
komen", aldus de heer Vunderink die
vervolgens het fiat van de commissie
kreeg om de vier aanvragen door de
gemeente te laten overnemen.
Het gaat hier om een bedrag van
f 51.000 totaal. De heer Vunderink gaf
nog een vergelijking met de subsidie
zoals die voortaan via de gemeente in
dit soort gevallen zal worden ver-
leend.

"Wij hebben een paar bezuinigingen
aangebracht. Zo zal de centrale ver-
warming en de keukeninrichting door
ons niet worden meegenomen. In het
geval van deze vier Vordenaren bete-
kent dit een bezuinigingsverschil van
f 14.000 totaal", aldus de heer Vunde-
rink die vervolgens kon konstateren
dat de heren Hiddink en Abbink
goedgemutst de vergaderzaal verlie-
ten.
De commissie ging vervolgens uitge-
breid op het totale voorstel met be-
trekking op de wet voor stads- en
dorpsvernieuwing in.
Voor de woningverbetering staat voor
1985 een bedrag van f 125.000 ge-
noemd. De heer T. Tjoonk (WD) be-
twijfelde het of dit bedrag wel toerei-
kend zal zijn om aan alle aanvragers te
kunnen voldoen.

Burgemeester Vunderink: "Wanneer
125.000 gu^fci niet voldoende is zul-
len de .laaWe aanvragers moeten
wachten tot een volgend jaar. "B&W
zullen deze aanvragen dan als "eerste"
bekijken.

De heer C.Chr. Voerman (CDA) had
moeite met het bedrag van 12.000 gul-
den voor de inschakeling van DHV
Raadgevend Ingenieursbureau.

"Kunnen we dat zelf niet!", zo infor-
meerde hij. Burgemeester Vunde-
rink: "Ik denk dat we dit zelf best kun-
nen maar ik denk dat we dan kwalita-
tief beneden de maat blijven en ook
zal het ingenieursbureau het allemaal
sneller kunnen doen. Bovendien ken
ik gemeentes die middels een derge-
lijk bureau heel wat subsidies hebben

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
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

L. Inzamelen chemisch afval
Zoals reeds meermalen in deze ru-
briek meegedeeld kunt u op de eerste
en derde maandag van de maand uw
chemisch afval bij het inzameldepot
aan de Zutphenseweg 30 kwijt. Al uw
verfrestanten, batterijen, verdunners,
fotochemicaliën en ander afval kunt u
daar zonder dat het u een cent kost,
kwijt. Ter voorkoming van vervuiling
van het milieu is het van het grootste
belang dat deze produkten op deskun-
dige wijze vernietigd worden. Inleve-
ren kan gebeuren op het adres Zut-
phenseweg 50A.

2. Raadsvergadering d.d. 26 februari
1985; aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze vergaderingen die ge-
houden wordt in het gemeentehuis
Kasteel Vorden komen onder meer de
volgende punten aan de orde.
— beëdiging raadslid W.M. Voort-

man;
- voorlopige vaststelling rekening

1983 van het gemeentelijk grond-
bedrijf;

- voorlopige vaststelling gemeente-
rekening 1983;

- hertaxatie heffingsgrondslag on-
roerendgoedbelastingen;

- vaststelling bedrag per leerling

voor de periode l januari tot l au-
gustus 1985;
vaststelling bedrag per leerling
voor administratiekosten voor de
periode l januari tot l augustus
1985;
aanwijzing lid c.q. plaatsvervan-
gend lid in commissies etc. in ver-
band met een mutatie in de ge-
meenteraad;
Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing: a. vaststelling subsidiever-
nieuwing; b. vaststelling program-
ma 1985; c.-aanpassing raamrege-
ling inspraak;
vaststelling bestemmingsplan
"Buitengebied 1984,no. l"(kuiken-
broederij Gelderland);
delegatie verkoop van een 24-tal
bouwkavels in het bestemmings-
plan "Addinkhof 1983";
beschikbaarstellen krediet voor de
aanleg van een clustersysteem
t.b.v. de automatiseringsappara-
tuur;
krediet voor bouwrijpmaken per-
ceel grond aan de Eikenlaan t.b.v.
de bouw van een nieuwe neutrale
basisschool in Kranenburg;
extra krediet vervanging en uitbrei-
ding meubilair openbare lagere
school;

- krediet voor bouwrijpmaken gron-
den in het bestemmingsplan "Ad-
dinkhof 1983";

- verkoop bedrijfsgebouw met on-
der- en naastliggende grond, gele-
gen op het industrieterrein, aan
M.W. Keune, wonende te Zutphen.

3. Aanvragen paspoorten
Pal voor de zomervakantie loopt het
storm bij de afdeling burgerzaken,
omdat er dan veel paspoorten en toe-
ristenkaarten aangevraagd moeten
worden. Vaak gebeurt dit op het laat-
ste moment. Juist dan duurt het wach-
ten op de grenspapieren vaak langer
dan normaal.
Controleert u daarom liever nu of uw
papieren nog geldig zijn en vraag tijdig
nieuwe aan. Dit kunt u doen bij de af-
deling burgerzaken. U moet dan uw
oude reispapieren meenemen; twee
goed gelijkende pasfoto's in zwart/
wit.
Voor een paspoort betaalt u f 66,50,
voor een toeristenkaart f24,85. Jonge-
ren beneden 16 jaar betalen voor een
paspoort f45,25 en jonge ren beneden
21 jaar voor een toeristenkaart f 15,35.
Direkt bij het aanvragen dient het ver-
schuldigde bedrag voldaan te worden.

binnengehaald", zo stelde de heer
Vunderink de heer Voerman gerust.

Met de bepaling dat alleen subsidie
kan worden verleend wanneer het
gaat om woningen met een inwendig
en bewoonbaar vloeroppervlak van
niet meer dan 125 m2 had de heer
Tjoonk (WD) grote moeite. "Ik denk
dat dan veel oude boerderijen buiten
de boot vallen". Burgemeester Vun-
derink dacht dat dit in de praktijk niet
zo'n vaart zal lopen. "Wij zullen echter
eens kijken in hoeverre Uw bezorgd-
heid gebaseerd kan zijn op gevallen
uit het verleden", aldus zegde de heer
Vunderink toe.

Feestelijk afscheid
personeelslid
L.H.N.O.
Dinsdag 12 februari j.1. nam mevr. J.
Stapper afscheid van de L.H.N.O. 't
Beeckland te Vorden. Na bijna twaalf-
eneenhalfjaar behoord te hebben tot
het niet-onderwijzend personeel van
de school, maakte ze gebruik van de
vut-regeling.
Het afscheid vierde ze op feestelijke
wijze, in aanwezigheid van familie,
personeel en leerlingen. In toespra-
ken werd grote waardering uitgespro-
ken voor haar werk. Daarnaast wer-
den er door het personeel liederen ten
gehore gebracht en deden leerlingen
een paar toneelstukjes.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgeiuj^ num-
mer.
Onze excuses!

Wereldgebedsdag
Vrijdag l maart wordt in de Geref.
Kerk een dienst gehouden voor de
jaarlijkse wereldgebedsdag. De
dienst, voorbereid door Christen-
vrouwen uit India, draagt het thema
"bidden en werken voor vrede".
Een zeer eigentijds onderwerp, waar-
in we in de liturgie opgeroepen wor-
den om ons gezamenlijk voor in te
zetten. De dienst begint om 19.00 uur.
Tijdens de dienst zal een collecte wor-
den gehouden. De opbrengst hiervan
zal dit jaar bestemd zijn voor het werk
van moeder Theresa. Zij en haar me-
dewerkers zetten zich in voor de kin-
deren, voor zieken en voor sterven-
den in India.
De cantorij van de Herv. gemeente
o.l.v. mevr. Kok met orgelbegeleiding
van Mevr. Venderink zal aan de bij-
eenkomst medewerking verlenen. Ie-
dereen is van harte welkom.

Nieuwe kanselkleden
Tot het interieur van een kerk beho-
ren ook kanselkleden. Die zijn er, niet
om de kerkruimte wat fleuriger te ma-
ken, maar om uit te drukken, in welke
tijd van het kerkelijk jaar we de kerk-
dienst beleven. De zondagen zijn er
niet zomaar. Maar ze zijn er, om stap
voor stap, van zondag tot zondag, de
hele bijbelse boodschap aan de orde
te stellen.
Elke zondag heeft zijn eigen kleur. Er
zijn 4 hoofdkleuren: wit, groen, paars
en rood.
Nu zijn de bestaande kanselkleden
wat verkleurd geraakt. Daarom na de
herv. geref. liturgie-werkgroep het ini-
tiatief tot het maken van nieuwe kan-
selkleden. Dhr. Dick Baauw, beel-
dend kunstenaar in Hattem, maakte
de ontwerpen. En een groep van 11
dames uit Vorden, o.lv. mevr. Ho-
vingh, hebben er ettelijke honderden
werkuren aan besteed, om ze te ver-
vaardigen. Het zijn 7 nieuwe kleden
geworden met bijpassende lopers
over de Tafel vóór de kansel.

In-gebruik-neming
a.s. zondag
In een bijzondere dienst voor jong en
oud zullen deze kanselkleden a.s. zon-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dag in gebruik worden genomen en
aan de gemeente getoond. Het is dan
de l e zondag van de 40-dagentijd vóór
Pasen. Daarbij hoort het paarse kan-
selkleed (paars is de kleur van de in-
keer). Maar uitgaande van deze zon-
dag lopen we in deze dienst op de tijd
vooruit en maken we samen een rond-
gang door het jaar, waarbij elk kleed
met zijn symboliek wordt getoond en
toegelicht.
Er zijn tekstboekjes vervaardigd met
een zwart-wit tekening van elk kleed,
voorzien van een toelichting. Per ge-
zin is daarvan l exemplaar beschik-
baar.

Voor deze dienst is er een gestencilde
liturgie. En we verwachten dat veel
gemeenteleden en gasten deze bijzon-
dere viering zullen komen meema-
ken.

Voor de hervormde gemeente wordt
a.s. dinsdag 26 februari een belangrij-

,ke gemeente-avond gehouden in "de
Voorde". Aan de orde komt de vraag
naar de toekomst van de gemeente.
Het eerste deel .van de avond bestaat
uit een inleiding van ds. van Ginkel uit
Doetinchem over: Evangelie-verkon-
diging anno 1985, gevolgd door een
gedachtenwisseling.
In het tweede deel van de avond
komt het beroepingswerk aan de or-
de. De kerkeraad wil graag van de ge-
meenteleden horen. Wat er leeft aan
gedachten en wensen aangaande de te
beroepen predikant. De avond begint
om 8 uur.

Gespreksavond Gezin en
opvoeding
Op woensdag 27 februari komt de ge-
sprekskring over gezin en opvoeding
weer bijeen. Deze kring wordt gehou-
den in "het Achterhuus" bij de gere-
form^erde kerk.
Het is de laatste avond van het geza-
menlijk winter programma van de
hervormde gemeente en de gerefor-
meerde kerk in Vorden.
In verband met de planning voor het
nieuwe seizoen nodigt de vorming-
scommissie van beide kerken belang-
stellenden uit voor een evaluatie-
avond op maandag 11 maart a.s. in "de
Voorde".

GEBOREN: Bernard Elbert Wunde-
rink
ONDERTROUWD: G.J. Stegeman
en Th.J.E. Klein Velderman
GEHUWD: H.K. Makkink en M.L.
Hogervorst
OVERLEDEN: B. Rossel, oud 74 jaar

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Ingebruikneming van de
kanselkleden. Gezinsdienst.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. H.
Onstein, Lochem.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 februari ds. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 23 februari 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
B reukink, tel. 1566. Verder de hele
week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 24 februari H.H. Vaneker, Vor-
den. Tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

VERENIGING ORPHEUS
Werkgroep Achterhoek voor bi- en
homosexuelen in huwelijk en partner-
schap. Informaties, tel. Henk 05750-
29721 (regio Achterhoek). Open
avond: iedere Ie donderdag van de
maand vanaf 20.15 uur in de "Kwa-
kel", Stedumhof 424, Arnhem.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05; 53-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

MONUTA 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 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



ROL -UIKI N

HOLTSLAG RUURLO

uw rolluiken specialist

Weer de kou, of de
vorst nu doorzet of niet

U bespaart echter enorm veel energie als u
gebruik kon maken van

ROLLUIKEN
Vraag geheel vrijblijvend naar de prijs, het
zal u meevallen.

Beter nu dan nog een jaar wachten en veel
voor ons eigen gas betalen.

'WELKOOP BIEDT''
UW HUISDIEREN

EEN SMUL
Uw huisdier verdient 't beste. Goed uitgebalanceerd voer, plus

natuurlijk allerlei zaken die 't leven aangenamer maken. Welkoop
heeft 't in haar winkels liggen. En zeker deze weken zal het baasje de
prijzen ook heel aantrekkelijk vinden.

—PARKIETEZAAD—
5 KILO

Uw parkiet zingt de sterren
van de hemel. Parkietezaad.

Volledig vogelvoer.

parkietezaad
voiodgvogetvoeder

GEMENGD
KONIJNEVOER

5 KILO
Hou ze gezond en laat ze

smullen.

gemengd
konünevoeder
votedlg voeder voor konijnen

endwergtonljntjes

-HONDEBROKKEN-n
5 KILO

De befaamde "Kenner"
hond^É^kken.

Uw viervoet^Tikt z'n poten
erbij af.

8j7ö 7,80 5,25 12,95 11,95
— KATTEBROKKEN-

5 KILO
Spinnend staat uw kat straks

bij z'n bak. Overheerlijke
Dokat kattebrokken.

RIETEN
HONDEMAND

In tien verschillende maten.
Vraag in de Welkoop-winkel
naar de speciale prijs van de

andere maten. Maat l,
kleinste maat.

—VLOOIENBAND—
VOOR KAT EN

HOND
Niets geen gekrab meer.

Eindelijk laten ze uw hond of
kat met rust. Daar zorgen onze

prima vlooienbanden voor.

193517,50 24,95 20,- NU 11,95
VOOR GROOTGEBRUIKERS OOK GROOT VOORDEEL!
25 Kilo zakken met hondebrokken, konijnekorrels, schapebrokken,
paardebrokken, legmeel en legkorrels.

N
V

Aanbiedingen geldig t/m 9 maart 1985. Prijzen zijn inkl. BTW. Levering zolang de voorraad strekt.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

wel koop
• « De Grote Groene Vak winkel «K •

Afra Jansen van den Berg-Mens

diëtist
Christinalaan 16, Vorden. Tel. 05752-1507.

Op donderdagmiddag 28 februari a.s. start ik de voorjaars-
cursus

'Vermageren in groepsverband'
Bij voldoende deelname evt. ook op donderdagavond.
De cursus duurt 12 weken. Deze bestaat uit:
— Het aanleren van andere voedingsgewoonten, namelijk door
een verkeerd voedingspatroon krijgt men een overgewicht.
— Actieve oefentherapie gegeven door een fysiotherapeute.
Flink bewegen is ook van groot belang om af te vallen.
— In een groep, met een aantal lotgenoten, stimuleert men el-
kaar om het gewenste resultaat te bereiken.
De kosten zijn f 144,-.

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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

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

%Jv-IVVt land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

DEURDREAJERS
19 FEBR. 1985
PRIJZEN VAN DE
VERLOTING

1. Weekend Sporthuis Centrum
2. Draagbare televisie
3. Radio-cassetterecorder
4. Dinerbon
5. Gourmetstel
6. Tosti-apparaat
7. Koffiezet apparaat
8. Saladebon
9. Slijtersbon
10. Slaapzak
1 1 . Weegschaal

1576
487
3188
3614
1562
621
649
3085
1212
1278
1033

PRIJZEN AF TE HALEN BIJ
MEVR. G. HELMINK, HET HOGE 55.

En het is dus maar beter even te sluiten. Vanaf
maandagmorgen 25 februari is de winkel dicht.
Om na twee weken,
op woensdag 13 maart
u als een van onze klanten weer feestelijk te kun-
nen ontvangen. En U te laten zien hoe er in het
centrum van Vorden een nog ruimere collectie
huishoudelijke artikelen, gereedschap en tuin-
spullen is uitgestald in onze royaal vergrote zaak.
Dat wordt weer een bijzondere dag waar al onze
klanten, van harte welkom zijn.

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

Zoekt u een

AANNEMER
voor al uw reparaties en renovaties,
timmer en metselwerken.

We maken zelf met moderne mach.
al uw wea^n op timmergebied, o.a.
trappen,^Pijnen, deuren, ramen,
dakkapellen enz.
Zeer scherp in prijs.

A. Bosch
Timmer, en
Schuttestraat 11. Tel. 6673.

Een begrip in Vorden en
omstreken sinds 1930.

Ook voor de
doe-het-zelver

J.H.WI NK

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

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

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
• van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

H.H. Landbouwers opgelet!!
Voor een vakkundige, nieuwe
manier van mollenbestrijding
(bekend uit de vakbladen) bel
J. Wagenvoort, Hengelo (G).
Tel. 05753-3221.

Let op Let op

Vishandel van de Groep, uit Spakenburg zal vanaf heden
elke dinsdag tegenover de V.S. Supermarkt in de

Dorpsstraat staan, vanaf 's ochtends 8.30 tot 18.00 uur,
met een verkoopwagen.

Er wordt niet meer gevent!

Tongetjes
per stuk 2,50. 4 stuks voor

Bakbokking
per stuk 1,25. 5 stuks voor

Hollandse nieuwe
per stuk 1,75. 3 stuks voor 5,00. 7 stuks voor

EXTRA RECLAME

Spekbokking PerStUk 1,00
Verder vele soorten warme gebakken vis.

Ter kennismaking: bij aankoop van f 5,00 vis
één Hollandse Nieuwe gratis.

Vishandel van de Groep
POLSTRAAT 18, SPAKENBURG. TELEFOON 03499-81452

Nieuw Nieuw



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

BERNARD ELBERT

Wij noemen hem

BEN
Hij is geboren op
woensdag 13 februari
1985.

Gerdien, Gerrit, Gerke
en Joanne Wunderink.

„'t Addink",
Strodijk13, Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-,
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's,
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen

B. WUNDERINK
G.W.WUNDERINK-

EIJERKAMP

Vorden, februari 1985
Burg. Galleestraat 2.

Bij deze willen wij iedereen
zeer hartelijk dank zeggen die
ons 35-jarig huwelijk op welke
wijze dan ook tot een gran-
dioos feest hebben gemaakt

HENKAERNDS
en

NELLYAERNDS-CLOO

In deze dank willen wij ook de
staf van Bar Bodega 't Pantof-
feltje betrekken voor de puike
en correcte bediening.

Hoetinkhof 21,
7251 XM Vorden.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week van 18 t/m 23 febr.
500 gram magere

stooflappen
500 gram speklappen

Samen f 12,95
VOORDEEL 4,—

HET IS TOCH ZOVER
GEKOMEN

GEERT W.
GAF EEN RONDJE

HET WONDER IS GESCHIEDT

R.J., K. en P.

Te koop: 3 binnensilo's in-
houd 2 a 6,5 ton, 1 è 4 ton.
Tevens varkensdrinkbakjes
en anti morsroosters voor
voert roggen.
Te bevr.: tel. 05751-356.

2000 oud Hollandse pan-
nen te koop.
Eckhardt, Wilhelminalaan 4,
Vorden. Tel. 2777.

Te koop: een notenhouten
staande schemerlamp.
Tel. 2674.

De Nuts babysit-centrale
wordt van 20 februari tot 7
maart a.s. waargenomen door
Mevr. Stertefeld,
't Molenblick 4, tel. 1897.

Gevraagd: Alpha-helpsters
voor 2a3 ochtenden in Vorden
en omgeving.
Aanmelden en informatie:
Stichting voor Maatschappe-
lijke Dienstverlening "De
Graafschap", op dinsdag- en
donderdagmorgen van 8.30
tot 10.00 uur Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-3246.

Gevraagd voor
museum 1940-1945

alles uit die periode zoals:
helmen, uniformen, bajonetten,

documentatie enz.
Ook mannelijke en vrouwelijke

etalagefiguren

JEAN KREUNEN
Marktstraat 6,

7255 CA Hengelo Gld.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele jaren dat hij in
ons midden mocht zijn, geven wij u kennisvan het over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader- en
grootvader

BEREND ROSSEL
echtgenoot van A. J. Wesselink

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: A.J. Rossel-Wesselink
Hengelo: H.B. Harmsen-Rossel

W.J. Harmsen
Vorden: B. Rossel

Rolde: B.G. Tjoonk-Rossel
L Tjoonk

Voorst: D.G. Wullink-Rossel
G.A. Wullink

7251 PH Vorden
14 februari 1985
Hilverinkweg 3 „Groot Obbink".

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsgevonden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen na een
geduldig gedragen ziekte onze geliefde zwager en oom

BEREND ROSSEL
echtgenoot van A. J. Wesselink

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: H. Wesselink
Warnsveld: G. Rossel-Wesselink

nichten en neven.

Vorden, 14 februari 1985.

Op zaterdagmiddag 23 februari om
13.00 uur 's middags zal

tegen contante betaling
bij de dames van der Meulen, De Stroet
1 diverse

huishoudelijke goederen
worden verkocht.

o.a. een mahoniehouten ladenkast.

Als er zorg moet worden besteed aan
uw

schoenreparatie
kunt u ze maar beter naar Wullink
brengen.

Steeds vlug klaar.

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

BELANGRIJK
Voor iedereen die alleen het woord computer kent.

In maart starten wij in de plaatsen

VORDEN HENGELO
RUURLO WARNSVELD
een computercursus, "Programmeren in basic.
Onze cursisten weten na 10 weken waar ze over praten.
Voorafgaande aan de cursus houden wij eerst een intro-
ductieavond.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar:
05240-13961 / b.g.g. 05915-52711.

SCHOESTtR
kantoorefficiency bv/C.O.S.

Friesestraat 49, 7741 GT Coevorden.
Tel.: 05240-13961.
Antwoordnummer 216, 7740 VB Coevorden.

Varkenshandel Hans Fransen vraagt
wekelijks te koop:

voor levende export

- Slachtvarkens
- Biggen Op oasis LEI
- Slachtzeugen

+ 0,10

Vlotte betaling

Inlichtingen

H.M.F. FRANSEN
Heerlerweg 15,
7233 SG VIERAKKER
Tel. 05754-922

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. -Volvo-Suzuki

Meneer de Baron is nog steeds
niet thuis. Daarom kun je een
kamer huren voor f 265,- per
maand incl. in zijn mooie land-
huis met bos. Er is nog een ka-
mer vrij.
Tel. 08340-46632.

REPARATIE
UMK- en afwasautomaten
I^Piur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

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.

L Mister 1|
L" Steam i

Mister Steam is n huur bij:

HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Verzeker je brommer
dit jaar bij de •

Spaarbank met de

M Dit is toch een te gek lage prijs!
Het bedrag dat we hieronder zo groot afdrukken, is wel de

"vanaf priji * geldt
voor een brommer zonaeRer5neInn^ieenaejOuwe er wel

van alles d'r op en
premie iets hoger.

dan is de bank met
En het plaatje is net zo

d'r aan, dan wordt de
Da's logisch. Maar ook

B nog altijd goedkoop.
geel als ergas anders!
eyn langs te brommen

en de zaak eventjes te regelen.

78-
* incl. assurantie-

belasting en kosten

Want als je je vrienden
de premie vertelt kun je

ze 's lekker horen brommen!

bondsspaarban k
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Welh. Ni|huisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernenng 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 1 76 - Veldwijk: Twekkelerplem 40
Klem Dnene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND j
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LK

ERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28- Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
MVOORDE v d. Meer de Walcherenstraat2b. VORDEN Decanijeweg 3

POELIER
HOFFMAN

Kuikenlever
Kuikenlever 1 kfl.
Kuikenborststukken
1 kg ... O,—

Kuikenfilet 1 kg 13,50

QO Dl VAliWEIDI

Tros anjers
1 bos 10tak

Narcissen
1 bos 10 tak

5,25

3,25

'fc>K-
l$tS .

Vanwege een groot

personeelsfeest is 't Pantoffeltje

a.s. zaterdag

gesloten

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

GEVONDEN:

KNUSSE & AMBACHTELIJKE
BAKKERSWINKEL

Waar nog volop smulrijp lekkers te halen is: prachtvrachten
brood, roomrijk gebak, kloeke koeken en knapperige koekjes.

Alles ovenstebeste kwaliteit en eigengebakken.
Ook voor ü hier te vinden:

VANASSELT
®/Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Wapen- en Sporthandel

Martens
ttteds Jotltrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Ledenvergadering
Oranjevereniging

op woensdag 6 maart a.s. in
Hotel Bakker.

Aa/ivang 20.00 uur.

Het bestuur.



Fblarsoft, het kunstdonsje
Polarsoft... de nieuwste ontwikkeling als vulling voor
Pierre Pascal en Elke dekbedden, rekent af met alle nadelen
van de synthetische vezel. Het nieuwe ultra lichtgewicht
vulmateriaal voor deze dekbedden i
zachter, warmer, veerkrachtiger,
lichter, luchtiger en heeft een
langere levensduur.
Bovendien zijn deze dekbedden
zeer goed wasbaar. Met een
gewichtsbesparing van 35% is
slapen nu héél aangenaam.
De otlici*le Ned Mount Everest-enpedilie
gebfuiKl in hun Momad slaapzakken precies dezelfde Polatsott-vulling en met sukses'

Pierre Pascal en Elke dekbedden
zijn verkrijgbaar bij alle betere
beddenspeciaalzaken en
woninginrichters.
Elke, 135 x 200 cm vanaf 109,-
Pierre Pascal „Premier",
135x200 cm 139,-
Pierre Pascal „Prestige",
135x200 cm 159,-

HELMINK
informatie: Zutphenseweg 24, Vorden

OPRUIMING OPRUIMING
Wegens slechte weersomstandigheden, waardoor wij sleHK
te bereiken waren, beginnen wij nu met onze

OPRUIMING
Vanaf VRIJDAG 22 FEBRUARI t/m ZATERDAG
2 MAART gelden de volgende prijzen:
Lange suède en lederen damesmantels
Alle maten.
Kleuren: be _
Normale prijs 475.00 7..". NU
Kleuren: beige, blauw, bordeaux en grijs A O

Normale prijs 695.00 NU 325.00
Maten 36 t/m 44
Nu uitzoeken voor,

Korte lederen- en suède damesjasjes
met rits- en knoopsluiting
Mooie kleuren en alle maten.
Normale prijs 415.00 NU 195.00
Suède herenjacks en blousons
Een zeer mooie kollektie.
Alle maten en vele kleuren.
Normale prijs 235.00 nu voor 145.00
Ook hebben wij beperkte aanbieding in:

damesmantels
595.00voor de prijs van

Wist u dat wij alle bontsoorten en lederen kleding kunnen

repareren en veranderen
Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur

vrijdags koopavond tot 21.00 uur
zaterdags van 09.00 tot 17.00 uur

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: Kubper Bosch hout-
kacheltje brandend te zien en
1 potkachel.
Tel. 05752-2269.

discotheek „De Jaeger"

LIVE IN RUURLO

23februar,HARROV. DIJK

DOUBLÉ VISION

ZATERDAGS! LIVE

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

Bouwplannen in Addinkhof ?
f*»* , ^ '

Architektuur -^r* i*>
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend a !e plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week van 18 t/m 23 febr.
500 gram magere

stooflappen
500 gram speklappen

Samen f 12,95
VOORDEEL 4,—

DANSSCHOOL HOUTMAN
Blijf bij de tijd. Neem herscholing voor clubs voor gehuwden en
verloofden, beginners of gevorderden. 1x per week een gezellige
les en 1 x per maand gezellige oefenles. Kom en doe mee!
Inschrijving:
zaterdag 23 februari van 17.00 tot 19.00 uur in het Dorpscentrum.
Dinsdag 26 februari in zaal Eijkelkamp van 19.00 tot 21.00 uur.
LID N.B.D. en F.D.O. en BUMA.

Pr. Bernhardstraat 46, SILVOLDE, 08350-23623

H C.L kwaPteits aanbiedingen
voor vakman en doe-het-zelver

AEG Professional Slagboormachine
SB 2 E-20. 800 W., electronisch
Adviesprijs 593,-
HCI prijs 443,-

AEG Handcirkelzaag
HK 52. 800 W.
Adviesprijs 402,-
HCI prijs 299,-

AEG Professior^e Slagboormachine AEG Vlakschuurmachine
SB 2-16. 500 W., met sta
Adviesprijs 397,-
HCI prijs

kist

299,-
VS 130.130 W.
Adviesprijs 202,-
HCI prijs 155,-

AEG Professionele Schroevedraaier
BSE 6. 420 W.
Adviesprijs 61 3,-
HCI prijs 459,-

AEG Vlakschuurmachine
VSS 260. 260 W., met stofzak
Adviesprijs 390,-
HCI prijs 295,-

AEG Professionele Decoupeerzaag
FSPE 60. 500 W., electronisch
Adviesprijs 699,-
HCI prijs ^ ^m ** f

AEG Professionele Handcirkelzaag
HKS65.1400 W.
Adviesprijs 901,-
HCI prijs

AEG Zaagtafelblad
2T727.
Adviesprijs 1 30,-
HCI prijs 97,-

675,-
AEG Hand- en tafelschaaf
HTH 707. max. breedte 70 mm
Adviesprijs 392,-
HCI prijs 295,-

AEG Boorhamer Pneumatic
2000 RL. 400 W., 20 mm in beton
Adviesprijs 693,-
HCI prijs 520,-

AEG Slijpbok
SB 717
Adviesprijs 1 64,-
HCI prijs 123,-

AEG Slagboormachine
500 W. 2-toeren electronisch
Adviesprijs 371,-
HCI prijs

SB 2 E-501

279,-
SKILL Roto boorhamer
Mars 718 H. 710 W., in metalen kist
Adviesprijs 1095,-
HCI prijs 833,-

AEG Slagboormachine SB 2 E 1001 RL
1000 W., 2-toeren electronisch
Adviesprijs 641,-
HCI prijs 479,-

l mi
J

H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121
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KARNA VAL SLAAT TOE IN VORDEN

Karnaval in Vorden en Kranenburg
in alle opzichten goed geslaagd
Vier volle dagen heeft Vorden en Kranenburg in het teken van de karnaval gestaan. Niet alleen in de vaste residenties van de
karnavalsverenigingDe Deurdreajers - die beide in een zee vanfeestlicht baadden - ook elders in het dorp Vorden kwam de kar-
naval op gang. In het Dorpscentrum organiseerde de Jeugdsoos 't Stampertje het Stamper-karnaval, terwijl ook in d'Olde
Smidse zaterdagavond een "kleintje karnaval" werd georganiseerd. Wat betreft het door de Karnavalsvereniging De Deur-
dreajers georganiseerde programma kan worden geconstateerd dat dit "elck wat wils "-programma ook dit keer bij de deelne-
mers is aangeslagen. Er werd meer bezoek geconstateerd, ook de bereidheid gecostumeerd te komen bleek groot.

Uiteraard was de playback-kampioen-
schappen weer een van de hoogtepun-
ten van het gehele karnavals-gebeu-
ren. Liefst zeventien groepen en enke-
lingen hadden hiervoor ingeschreven.
Een volle Herberg-zaal heeft enige
uren d t- verrichtingen van de veelal
jeugdige deelnemers gevolgd. Bij de
groepen verwierf de groep Dolly Dots
met 73 punten opnieuw de eerste
prijs. Bij de enkelingen stal de jeugdi-
ge Eva Rondeel met haar creatie van
zang van Tineke Schouten de show.
Met 76 punten was zij eerste vóór
Wouter Mullink die met 71 punten
tweede werd. Elders in dit verslag ge-
ven we de volledige uitslag weer.
De jury, bestaande uit mevrouw van
Til en de heren H. Janssen en D. Bij-
enhof kende de Herberg playback-
wisseltrofee toe aan Eva Rondeel.
Giovanna Hartelman verkreeg van de
jury de aanmoedingingsprijs.

Prins geeft de pijp. aan Maarten
In de zaterdag-ochtenduren verza-
melden Prins, Raad van Elf, bestuur
en dansmariekes zich bij Villa Nuova,
waarna te voet met een tien meter lan-
ge D.O.-leiding werd vertrokken naar
het gemeente-huis. In de raadszaal
werd het gezelschap ontvangen voor
het voltallige college van B&W, terwijl
ook secretaris Drijfhout zich hierbij
voegde.
Door Prins Fred de Tweede werd in
zijn toespraak de pijp aan Mr. Maar-
ten Vunderink aangeboden onder de
opmerking "Wanneer de pijp leeg is,
kunt U hem gebruiken voor de mesto-
verschotten". Ook offreerde hij de
burgemeester een schep voor de aan-
leg van een tunnel onder Vorden
i.v.m. verkeers-omleggingen. Ook
stelde de Prins voor nu Kreetjen is
vertrokken hem te benoemen als
"Kratjen" voor de Soc. Kult. Werk.
Burgemeester Vunderink pareerde al-
les op een schitterende wijze. Na
afloop zegde de Prins ons "De burge-
meester zou een goeie buutreedner
zijn".
Na het uitbrengen van een toast op
het welslagen van het karnavalsge-
beuren, werd het verenigingssymbool
"het eusie" opgelaten.

Bij Venlo geland
Dit eusie heeft een snelle reis ge-
maakt. Zaterdagmiddag om vijf uur
werd getelefoneerd door de heer J.
Küsters uit Wachterdonk, een ge-
hucht, 10 km achter Venlo liggend,
dat hij het eusie had gevonden in zijn
weiland.

f11,11 en 9x11
Vrijdagochtend bracht Prins en gevolg
een bezoek aan de diverse Vordense
scholen. De school De Vordering had
een geheel eigen karnavalsprogram-
ma ontworpen. Vrijdagmiddag werd
een bezoek gebracht aan mevrouw
Smid-Früchnich, wonende Hoetink-
hof 2, die in april a.s. 9 maal elf jaren
hoopt te worden en thans als oudste
inwoonster staat geboekt in de ge-
meentelijke registers.
Zij ontving een fruitmand. De jongste
inwoner van de gemeente Was Bern-
hard Elbert Wunderink, geboren in de
nacht van woensdag op donderdag j.1.
Voor Bernhard was er het bekende
spaarbankboekje met de inlage van
f 11,11, terwijl mevrouw Wunderink
bloemen mocht ontvangen.

De kameel heet 'deDeurdouwer'
Tijdens de presentatie van het Deur-
drëajers-leutboek en de verkoop van
de loten was Prins Fred de Tweede ge-
zeten op een heuse kameel. Aan de
jeugd werd gevraagd voor dit dier een
naam te bedenken. Jeroen en Marcol
Helmink noemde het dier "De Deur-
douwer" en de jury vond dit van de in-
gezonden 76 namen de meest toepas-
selijke.

^Uitslagen Play-back-show
GROEPEN: 1. Dolly Dots l; 2. Groep
Fame; 3. Groep Three Degrees; 3.
Kinderen voor kinderen 1; 5. Bonnie
en José; 6. Zadora en Jackson; 7. Dol-
ly Dots 2; 8. Dolly Dots 3; 9. Kinderen
voor kinderen 2.
ENKELINGEN: 1. Eva Rondeel; 2.
Wouter Mullink; 3. Sandra Stoelhorst;
4. Giovanna Hartelman; 5. Marcelle
Siemerink; 6. Edith Mullink; 7. Leo
Klaassen; 8. Ellis Koerselman.
De eerste drie prijswinnaars ontvin-
gen een beker. De Herberg-wisseltro-

fee ging naar Eva Rondeel. De aan-
moedigingsprijs mocht Giovanna
Hartelman in ontvangst nemen, ter-
wijl de Prinsenprijs naar Wouter Mul-
link ging. Alle deelnemers ontvingen
voorts een fraai herinneringsvaantje.

Frühschoppen op retour?
Het Frühschoppen met na afloop boe-
renkool trok - zowel zondagochtend in
residentie Schoenaker alswel in resi-
dentie De Herberg niet dat bezoek
wat men er van verwacht heeft. Ver-
moedelijk is het nog te vroeg op de dag
en wil men toch nog evenlanger blij-
ven uitslapen.
Het Rosenmontagbal daarentegen
trok maandagavond in De Herberg
weer een overvolle zaal. Ook het café
was geheel afgeladen. Willem Duyn
maakte er met zijn optreden werkelijk
een dolle boel van.
De prijzen voor de fraaist en origi-
neelst gecostumeerde gingen maan-
dagavond in De Herberg naar het duo
"Ik zoek contact". De tweede prijs
ging naar de familie Winterpeen ter-
wijl de engelengroep de derde prijs
kreeg toegewezen.
In residentie Schoenaker kreeg Harle-
kieno (Harrie Jansen) de eerste prijs
voor zijn uitmonstering. De tweede
prijs ontving Henny Sueter voor de
creatie De Lampekap, terwijl de groep
Tovenaar hielde derde prijs ontving.

Seniorenmiddag sloeg goed aan
De talrijke bezoekers op de senioren-
middag in zaal Schoenaker hebben
genoten en gelachen van de optredens
van De Belh^iels en de Hofliederen-
tafel. Ook k\lWien de eerste prijswin-
naars van de playbackshow nog weer
optreden. Opnieuw kreeg Eva Ron-
deel alsmede de groep Dolly Dots veel
waardering.
Uiteraard waren de mini-dansers en
de seniorengarde ook hier van de par-
tij. Buutreedner Baaltje stond ook nog
in de ton, hoewel enkele van zijn mop-
pen erg oud waren.

Dinsdagavond viel in residentie
Schoenaker het doek voor het karna-
val 1985. Niet nadat een zeer goed ge-
vulde zaal nog enkele uren had ge-

danst en gehost op de tonen van The
Woodpeckers. Buut Rudolf Sluyer
bracht op deze avond zijn act.
En nadat de loterij-trekking was ge-
houden werd aan het slot de pop ver-
brand en met een hartige haring
kwam het eind van een voor de karna-
valsver. De Deurdreajers wel goed ge-
slaagd karnavalsfestijn.

Prins Fred de Tweede en zijn gevolg
alsmede het bestuur van De Deur-
dreajers kunnen terugblikken op een
geslaagde organisatie. Een karnaval
dat meer bezoekers trok dan voor-
gaande jaren.

A.s. zondag kladden opmaken
met de Deurdreajers
Traditiegetrouw is het zondag na As-
woensdag "kladde opmaken" met de
Deurdreajers. Ditmaal in zaal Schoen-
aker, aanvangende des middags om
half twee.
De heer Jan Rietman heeft een ander-
half uur durende video gemaakt van
de seniorenmiddag. Wie het optreden
van de Belhamels, de Hofliederenka-
pel enz. nog eens wil zien, is welkom
a.s. zondag in zaal Schoenaker.

Prinselijke onderscheiding
De heren H. Wiggers, J. Nijenhuis en
H. Eggink mochten afgelopen zater-
dag nog een onderscheiding^^ han-
den van Prins Fred de Teed^^ptvan-
gen. Dit vanwege het feit dat deze drie
heren het karnavalsgebeuren in Kra-
nenburg/Vorden steeds positief heb-
ben gesteund.

Raad van Elf hield D waf'ing
Prins Fred de Tweede en zijn raad van
Elf hebben voor het eerste in de ge-
schiedenis van De Deurdreajers een
zogenaamde dweilgang door Vorden
en omgeving gemaakt. Per bus wer-
den een tiental exploitanten van ter
plaatste gevestigde horeca-bedrijven
bezocht, waarbij niet alleen het pro-
grammaboek werd aangeboden, maar
de exploitant ook een onderscheiding
in ontvangst mocht nemen. Het betrof
hier de onderscheiding verbonden
aan de Orde van de D.O.-oppertap-
pers.

Jeugd breekt door bij Sursum Corda
"Muziek maken we niet alleen voor ons zelf maar ook voor anderen", zo sprak de heer W.Chr. Wichers za-
terdagavond tijdens zyn openingswoord van de uitvoering van de Chr. Muziekvereniging "Sursum Cor-
da". De eerste van de drie want mede door het grote ledental wordt er op 22 en 23 februari eveneens een
uitvoering gegeven. De heer Wichers toonde zich verheugd over de steun vanuit de bevolking waardoor
weer enkele instrumenten konden worden aangeschaft.

"De gemeente Vorden stelt ons ver-
der, door haar financiële beleid in-
staat, de vereniging draaiende te hou-
den", zo vervolgde de heer Wichers
die blij was in dit verband wethouder
Geerken te kunnen begroeten.
Ook stond hij stil bij het overlijden van
Derk Lenselink. "Het opperhoofd van
de supporters", zoals hij hem noemde.

Jeugdorkest
Bij het muziekkorps van "Sursum
Corda" is er momenteel meer verloop
dan anders. Alle aandacht is dan ook
gevestigd op het Jeugdorkest dat deze
avond het spits afbeet en voor de laat-
ste keer in de huidige samenstelling
speelde. Onder leiding van dirigent Si-
mon Hanswijk liet het Jeugdorkest
blijken beslist wat in haar "mars" te
hebben, zodat men zich bij Sursum
Corda geen zorgen over de toekomst
behoeft te maken.

Het muziekkorps, eveneens onder lei-
ding van Simon Hanswijk, speelde de-
ze avond een zestal nummers waarbij
het prachtige nummer "Men in the
Moon". Een luchtig stuk gecompo-
neerd door Pi Scheffer.
Van de componist M. Lüfrano werd
de Italiaanse mars "Sansiro" gespeeld.
Een mars genoemd naar het voetbal-

stadio "Sansiro" in deze stad. Lüfrano
is blijkbaar een voetbalfan maar het is
niet bekend of zijn voorkeur nu uit-
gaat naar "Internationale" of A.C. Mi-
lanü Het muziekkorps van "Sursum
Corda" besloot haar uitstekende op-
treden met de Europa Mars.
De mini-majorettes o.l.v. Riet Lense-
link-Kettelerij gaven een korte show
op muziek van de Bergvagsbunder,
gespeeld door het Jeugdorkest. Simon
Hanswijk zelf nam hierbij de grote
trom voor zijn rekening.

Drumband/lyrakorps
Aan het optreden van de drumband
en lyrakorps zat een feestelijk tintje.
De band onder leiding van Jan Hilfe-
rink bestaat 12,5 jaar en speelde als
herinnering een aantal nummers uit
vroeger jaren. Zo b.v. het "Good Fel-
lowship" waar ooit een eerste prijs
mee werd behaald. Een sterk num-
mer was voorts de Beattle selektie met
arrangementen van Jan Hilferink. In
"El Cumbanchero" trad Eddy Lam-
mers op als solist. Voor het eerst in
haar geschiedenis speelde de drum-
band en lyrakorps samen met het
"grote" orkest. Jan Hilferink had voor
deze gele genheid het nummer "Con
Festivo" geschreven.

Het applaus vanuit de volle zaal van
het dorpscentrum bewees overduide-
lijk dat de twee jaar dat Hilferink met
het componeren van dit stuk is bezig
geweest, hogelijk gewaardeerd werd.

De muzikale avond van Sursum Cor-
da werd besloten met optreden van de
mini-minirettes en minirettes o.l.v.
Riet Lenselink-Kettelerij, de mini-
majorettes en majorettes o.l.v. Anja
Meijer-Westenbrink. De majorettes
met Greta Zweverink als hoofdmajo-
rette waren de gehele avond in touw
want zij verzorgden ook steeds een op-
treden voor het toneel wanneer achter
de boel voor een ander optreden
moest worden klaargezet.

Huldiging bij
"Sursum Corda"
Tijdens de uitvoering van "Sursum
Corda", zaterdagavond in de grote
zaal van het Dorpscentrum werd Jan
Hilferink gehuldigd voor het feit dat
hij 12,5 jaar als instrukteur aan de
drumband en lyrakorps verbonden is.
Voorzitter W.Chr. Wichers noemde
dit in zijn toespraak een uniek feit.
"Als je Jan Hilferink zegt bedoel je ei-

genlijk enthousiasme en geestdrift",
zo typeerde hij de oud-vordenaar.
Als reden voor zijn langdurige kontak-
ten met "Sursum Corda" noemde de
heer Wichers de verbondenheid die
Jan Hilferink nog steeds met Vorden
heeft.
Hij hoopte dat Hilferink de volgende
12,5e jaar eveneens zijn werk bij "Sur-
sum Corda" zal voortzetten.
Mevrouw Hilferink werd vanzelfspre-
kend via een bos bloemen en een kus
van de voorzitter ook bij het jubileum
van haar man betrokken.

Tamboer-maitre
Er was deze avond nog een jubilaris en
wel in de persoon van Bernhard Wun-
derink die al 25 jaar bij Sursum Corda
in de tamboerwereld aktief is, waar-
van 15 jaar als tamboermaitre.
De heer Lensink van de Nederlandse
Federatie van Christelijke Muziek-
bonden overhandigde hem de zilve-
ren speld.
In zijn toespraak omschreef hij de
heer Wunderink als een man die orga-
nisatietalent niet vreemd is.
Voor Mevrouw Wunderink ook hier
bloemen.

Goeie rolbezetting
Vordense Toneel
De toneelgroep "Vordens Toneel"
heeft een drukke tijd achter de rug.
Werd nog onlangs de jaarlijkse uitvoe^
ring gegeven zaterdagavond moest
Vordens Toneel opnieuw met een
nieuw ingestudeerd stuk aan de bak.
Ditmaal na afloop van de uitvoering
van "Sursum Corda" in de grote zaal

Geen ontruimingsprocedure
percelen Keune Vorden
De aanvankelijk ingezette ontruimingsprocedure inzake de percelen
van mevrouw H.M. Keune-Oonk is stopgezet zo kregen de leden van
de commissie Algemeen Bestuur en Financien dinsdagavond tijdens
hun openbare vergadering te horen. In juni 1984 had de raad van Vor-
den besloten tot aankoop, middels een veiling, van enkele percelen
van mevrouw H.M. Keune-Oonk, gelegen aan de Kerkhofweg.

Dit ten behoeve van de uitbreiding
van het industrieterrein. In oktober
hebben burgemeester en wethouders
de heer en mevrouw Keune een prin-
cipe aanbod gedaan tot verkoop aan
hen van het houten bedrijfsgebouw
en bijbehorende gronden en tot ont-
ruiming van de overige door de ge-
meente aangekochte gronden.
Vlak voor de aangezegde ontruiming
op 11 februari zijn er spijkers met kop-
pen geslagen en is er een koopover-
eenkomst gesloten met de heer M.W.
Keune uit Zutphen, zoon van de hui-
dige bewoner de heer Keune sr.

De commissieleden gingen akkoord
met de overeengekomen koopsom
van 50.000 gulden alsmede een be-
drag van tien mille als waarborgsom
voor het treffen van de meest noodza-
kelijke voorzieningen, teneinde het
woongedeelte van het houten be-
drijfsgebouw aan de belangrijkste be-
palingen te laten voldoen. In de koop-
akte is overigens, zo vertelde burg.
Vunderink, wel een boeteclausule op-
genomen. Indien de heer Keune jr.
namelijk niet volgens de koopaJüe
handelt dan wordt hem een boete van
honderd gulden per dag opgelegd.

Voetbalvereniging "Vorden"

Doorgaan organiseren bingoavonden
niet in gevaar

Behoudens een restriktie die de heer J. Bosch (fraktievoorzitter
P.v.d.A.) dinsdagavond maakte in de commissie Algemeen Bestuur,
was deze commissie met het college van mening dat de voetbalvereni-
ging "Vorden" mag doorgaan met het organiseren van bingo-avon-
den.

De heer Bosch: "Ik zeg niet dat er kwa-
de geesten rondlopen en zeker niet bij
de voetbalvereniging maar in het alge-
meen is het zo dat het systeem niet
waterdicht is. Je moet ook de boeken
van de vereniging kunnen kontrole-
ren om te zien of de "regels" worden
nagekomen en daar schort het met dit
voorstel aan", aldus de heer Bosch.
Die regels die luiden onder meer dat
de totale waarde van de uitgaven (prij-
zen plus onkosten) van een bingo-bij-
eenkomst niet meer mag bedragen
dan 40 procent van de totale ontvang-
sten van die bijeenkomst, een en an-
der tot een maximum bedrag van
f 400,- aan onkosten per bingo-avond.
Burgemeester Vunderink gaf toe dat

hij geen goed antwoord kon geven op
de vraag van de heer Bosch (laatstge-
noemde kreeg met zijn opmerking
overigens de steun van de heer C.Chr.
Voerman CDA) maar dat hij de vraag
zal voorleggen aan de Rijkspolitie te
Apeldoorn opsteller van het rapport.

Burgemeester Vunderink zei er overi-
gens wel bij dat de gelden die de voet-
balvereniging "Vorden" op een bingo-
avond ontvangt inderdaad naar de kas
van deze vereniging gaat. "De voet-
balvereniging "Vorden" hoopt met de
opbrengsten van de bingo-avonden
t.z.t. een nieuwe kantine en kleed-
ruimten te kunnen financieren", zo
lichtte de heer Vunderink toe.

van het Dorpscentrum met de klucht
"Commissaris Manus" vertelt.
Wel het gezelschap liet blijken haar
huiswerk goed te hebben gem.aakt
want de rollen waren goed bezet.
De gehele klucht speelde zich af ron-
dom de onhandige plattelandsjongen
Manus Pierhagen die in de grote stad
graag bij de Amsterdamse politie wil-
de komen. Hij kwam daar ook, niet als
agent maar om de kachel van heren
agenten aan te maken.
Manus wilde dat natuurlijk niet weten
voor met name pa en ma in Oeken.
Kortom vele verwikkelingen die nog
groter weden toen Hein (Jan Hilfe-
rink) en Trijn (Ans Hekkelman), de
vader en moeder van Manus, hun
zoon in de grote stad kwamen opzoe-
ken. Henk Wullink zette de boeren-
zoon Manus prachtig op de planken.
Schitterend hoe hij Silvia (Mada van
den Eelaart) het hof maakte. De och-
tendgymnastiek die Hein en Trijn ten
beste gaven veroorzaakte de nodige
hilariteit bij de aanwezigen in de zaal.
Jan Schuppers speelde de ontsnapte
boef, terwijl Cokkie Letterie de rol van
hulp in de huishouding voor haar re-
kening nam.
Vordens Toneel stond onder regie van
Henk Holsbeeke. De groep zelf zorg-
de voor het decor, toneelaankleding
en de kostuums. De grime werd ver-
zorgd door de heer Jurriens uit Arn-
hem.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen houdt
woensdag 27 februari een bijeen-
komst in zaal "De Herberg". Aanvang
19.45 uur. Mevrouw Schreuder uit
Haarlo zal dan een lezing houden over
buitenlandse vrouwen. Speciaal zal zij
aandacht schenken aan de Turkse
vrouw.
De dames van de afdeling Vorden
kunnen zich voorts opgeven voor het
jaarlijkse uitstapje naar de Keukenhof
op dinsdag 13 april. Opgave is moge-
lijk bij mevrouw Pelgrum-Bargeman
(tel. 1267).

Afrika-actie van
"De Vordering"
zeer geslaagd
Het was afgelopen woensdag voor de
kinderen van de Vordering een span-
nende dag. Spontaan was bij de kinde-
ren en leerkrachten het plan gegroeid
om samen in actie te komen voor Afri-
ka. Vele keren werd er in de klassen
over gepraat. Het enthousiasme
groeide en ook bij de kinderen thuis
werd er over gepraat en groeiden er
ideeën.

Kleuters en kinderen uit de lagere
klassen verdienden thuis, bij buren en
familie een flink bedrag bij elkaar.
Woensdagmiddag trokken de kinde-
ren van de andere klassen er op uit
met invullijst en legitimatiekaart en
bezochten ze de mensen in de hen
toegewezen straat, om allerlei kar-
weitjes op te knappen of flessen met
statiegeld te verzamelen.

De inwoners van Vorden lieten zich
weer van de beste kant zien en deden
geweldig mee aan deze kinderactie.

De school was de hele middag open
en blije kinderen kwamen telkens het
door hen verdiende geld afdragen. In
de hal was een enorme thermometer
gemaakt, die telkens verder kon \vor-
den ingekleurd. Dank zij de grote in-
zet van alle kinderen en dank zij alle
gulle gevers is het totaalbedrag opge-
lopen tot f 1919,75.

Naast de financiële opbrengst is zeker
ook een ander doel bereikt: kinderen
hebben zowel thuis als op school ge-
praat en nagedacht over wat gedeelde
verantwoordelijkheid feitelijk bete-
kent. Het geld zal worden overge-
maakt op giro 100200 Gast aan tafel
Novib - Den Haag, en is bestemd voor
Mali.

Alle weldoeners: Hartelijk dank!



Sponsor voor Velocitas-dames stamper
geslaagd

Na het eerste damesteam is nu ook het tweede damesteam van de zaalvoetbalver. Velocitas in het nieuw
gestoken. De heer H. Dostal overhandigde namens Aanneming en transportbedrijf Vorden (ATV) de
nieuwe shirts aan de dames. Op de foto wordt het team geflankeerd door de heer Dostal (rechts) en
Mark Rouwen, bestuurslid en damestrainer. Het gebaar werd door zowel het bestur en de dames zeer op
prijs gesteld.

Zaalvoetbal
UITSLAGEN: SSSE 3 - Velocitas 2 2-
6; Velocitas 2 - Dynamo 3 6-0.
PROGRAMMA: Maandag 25 februa-
ri te Vorden Velocitas l - Ruurlo l; Ve-
locitas 2 - SSSE 2; Velocitas dames -
Vios B. dames (oefenwedstrijd).
Maandag 25 februari te Zutphen AZC
2 - Velocitas 3; AZC l - Velocitas 4.

Dammen
Sneldamkompetitie
In de afgelopen week is de eerste ron-
de van de sneldamkompetitie voor
teams afgewerkt, en DCV is deze eer-
ste ronde prima doorgekomen. In
Winterswijk streden DCV l en DCV 3
in resp. de Hoofdklasse en Derde klas-
se. Vorden l verloor alleen van DVD
Doetinchem en won de andere parti-
jen, waardoor ze op de 2e plaats staan
met 3 punten voorsprong op nr. 3,
ADC Aalten.
Het derde team behaalde uit 5 wed-
strijden eveneens 8 punten en staan 2
punten achter op DIOS Beltrum, dat
de volle winst had. In het eerste team
haalden HenkRuesinkenGerri tWas-
sink 8 punten uit 5 wedstrijden; in het
derde was Jurgen Slutter topskorer
met 9 uit 5.

Het tweede team speelde donderda-
gavond in d'Olde Smidse in de 2e klas-
se. Met slechts l verliespunt tegen
ADC Aalten 2 staan de Vordense re-
serves op de eerste plaats met 2 pun-
ten voorsprong op Aalten 2 en DCZ
Zevenaar. Topskorers waren Saskia
Buist, Bernard Breukeren Rik Slutter,
met 8 punten uit 5 wedstrijden. De 2e
en laatste ronde vindt plaats tussen 18
en 22 maart.

Persoonlijke wedstrijden
Johan Krajenbrink heeft in de laatste
ronde van de halve finales een unieke
kans laten liggen om zich rechtstreeks
in de Nederlandse finale te spelen. Te-
gen Hein Meyer overzag hij een direk-
te winst op de 51 e zet. Doordat hij zijn
zetten niet had bijgewerkt, en niet ze-
ker wist of hij de voorgeschreven 50
zetten gedaan werd de foutieve zet
snel gespeeld. Hierna bleek de stand
onmiddellijk remise te zijn. Omdat Jo-
han Krajenbrink samen met Bauke
Bies en Hein Meyer op een 4e plaats
staan, wordt er nog een barrage ge-
speeld om l plaats. Deze wordt ge-
houden op 19, 20 en 21 februari in
Dordrecht.
In het Gelders kampioenschap is Ger-
rit Wassink, ondanks een remise tegen
Theo Berends reeds geplaatst voor de
kwartfinales. De konkurrenten Tjeerd
Harmsma en Bert van Harten verlo-
ren nl. beiden. In de laatste ronde
speelt Wassink tegen Geert Prinsen,
die 2 punten boven hem staat. Bij
winst volgt er nog barrage om het
kampioenschap.
Henk Hoekman won gemakkelijk van
Kees Spruyt, en Jurgen Slutter verloor
van Michael Palmer.

In Oost-Gelderland zijn de distrikts-
voorrondes van start gegaan in U Ift. In
de hoofdklasse won Henk Ruesink
van Stanley Heutinck; in de eerste
klasse remiseerde Bennie Hiddink te-
gen Joop Huls en Simon Wiersma
bleek sterker dan Van Donk. Bij de ju-
nioren wonnen zowel Martin Boers-

broek als Jurgen Slutter. Rik Slutter
kwam bij de aspiranten tegen Teunis-
sen niet verder dan remise.
De 2e en voorlaatste ronde is op 23 fe-
bruari.

Volleybal
Uitslagen volleybalvereniging Dash:
Dames: Sp. Deventer - Dash 2 2-1;
Isala 5 - Dash 3 2-1; Almen 3 - Dash 6
2-1.
Heren: Dash 2 - Boemerang l 2-1;
Dash 4 - Wilhelmina 2 1-2.

Waterpolo
Zege Vordense polojeugd
De jeugd van Vorden '64 heeft de
competitiewedstrijd tegen Natare met
10-3 gewonnen, dankzij doelpunten
van Mark Karmiggelt 3x; Martin Sie-
belink 3x; Han Berenpas 3 x en Ha-
rald Kolkman.

"ïlash-Vorden"
Uitslagen competitie: Ie team 4e klas-
se district. Flash-Vorden l - Eefde 7 8-
0. Flash-Vorden l - Rianto 6 8-0.
2e team 5e klasse district. Op dinsdag
12 februari j.1. ontmoette dit team de
koploper Shuttle Up 3, uit Aalten
thuis. Helaas was ons team niet com-
pleet, zodat Arjan Bultman heeft in-
gevallen. In zijn heren enkel heeft hij
vooral in de 2e set een prima prestatie
neergezet. Dat hij deze uiteindelijk
verloor met 12-15 is dan ook beslist
geen schande. Ondertussen was de Ie
HE ook verloren gegaan met 5-15 en
4-15. Onze beide dames Hermien
Dekkers en Annet Baars komt alle eer
toe, want zij behaalden in hun enkels
en in de dames dubbel de overwinnin-
gen respectievelijk 11-2 en 11-8,3-11,
11-2 en 11-5, en in de dames dubbel
15-1 en 15-8. Hierdoor werd de ein-
duitslag Flash-Vorden 2 - Shuttle Up 3
3-5.

3e team 5e klasse district. Het 3e team
heeft j.1. woensdag de 13e februari de
wedstrijd tegen Rianto uit Zutphen
met 7-1 verloren. Alhoewel het begin
goed was, Jeroen Nijhof kon na een
enerverende drie setter, zijn enkel in
zijn voordeel beslissen. Echter alle
daarna volgende games moesten uit
handen worden gegeven. Hierdoor zal
het team van Rianto, in deze poule
vrijwel zeker kampioen worden.

Jeugd. Het jeugdteam heeft op zater-
dag 5 februari zijn laatste wedstrijd ge-
speeld tegen Dynamo Neede. Deze
werd gewonnen door de Vordenaren
met 5-3. Door dit resultaat zijn zij op
een 2e plaats geëindigd met l punt
achterstand op de kampioen Euro uit
Dinxperlo.

Klaverjassen
Met 5692 punten behaalde de heer L.
Bleumink op de in de zaal Schoenaker
gehouden kiaverjas-drive de eerste
prijs, tweede werd de heer J. Schröer
met 5605 punten, terwijl de heer M.
Doornink met 5557 punten de derde
plaats veroverde.

De poedelprijs ging voor 3484 punten
naar de heer N. Lichtenberg. De vol-
gende drive wordt gehouden op 8
m. .art a.s.

Biljarten
Opnieuw wisten alle vier teams van de
biljartver. Kranenburg winst te beha-
len. Kranenburg l zond de Engel l te-
rug met 35-32. Kranenburg 2 ging bij
Tremethe in Drempt op bezoek. Met
een nipte 34-35 overwinning keerde
men terug. Het derde team van Kra-
nenburg ging in Hummelo bij VOP 3
op bezoek.
Ondanks het feit dat het team geha-
vend moest aantreden werd het toe'
een 34-36 overwinning. Kranenburg 4
tenslotte ontving op eigen laken Tre-
methe 3. Na spannende wedstrijden
bleef de overwinning (35-34) op de
Kranenburg.

Gra^schaprij ders
organiseert

fietscrossenduro
Fietscrosa^yb "De Graafschaprij-
ders" orj^fseert zondag 24 februai
haar eerste fietscrossenduro in
KNWU verband. Voor deze enduro
hebben ruim 110 kinderen ingeschre-
ven. Start en finish is bij camping "De
Reehors". De start is om 11.00 uur. De
lengte van het parcours is 5 kilometer.
De deelnemers zullen het trajekt 4 of
5 keer (al naar gelang de klasse) moe-
ten afleggen.

Jong Gelre
Volleybal

De komende weken staat het volley-
bal volop bij de afdeling Vorden van
Jong Gelre in de belangstelling. Op l
maart wordt gespeeld (door zowel de
dames als de heren) tegen Hummelo
en Keppel. Op 8 maart is er een onder-
linge volleybalavond in het Dorpscen-
trum te Vorden, waar ook de regio vol-
leybalcompetitie wordt gespeeld.

Op deze avond wordt geoefend voor
de provinciale binnensportdag op 16
maart in de Hanzehal te Zutphen. Op
deze sportdag wordt behalve volleyi-
bal ook zaalvoetbal gespeeld. Leden
van Jong Gelre kunnen zich voor deze
sportdag opgeven bij Jan Hendriksen,
tel. 6764 of Jolanda Temmink, tel.
6703 tot uiterlijk 25 februari.

Op deze sportdag zal de afdeling Vor-
den zowel bij de dames als heren de
provinciale titel bij het zaalvoetbal
moeten verdedigen.

Vormingsgroep
Het voor 22 februari geplande bezoek
van de provinciale vormingswerk-
groep aan Vorden, is verplaatst naar
donderdag 28 februari.

Ijshockey
De afdeling Vorden van Jong Gelre
wil een bezoek brengen aan één van
de wedstrijden van de nationale ijs-
hockeycompetitie. Er zal een wed-
strijd worden bezocht van Vissers Nij-
megen tegen een andere periodekam-
pioen. Leden en belangstellenden
kunnen voor 23 febr. kaarten bestel-
len bij Els Abbink (tel. 1528) of Jan
Hendriksen (tel. 6764). De datums
voor de nacompetitie zijn op dit mo-
ment nog niet bekend.

Ook dit jaar was er weer carnaval in de
jeugdsoos o.l.v. de prinsessen Christel
de Ie en Patricia de Ie.
Deze dames openden de middag met
min of meer de elf geboden. Deze ge-
boden ondersteund met prima mu-
ziek van het Hanska Duo stonden er-
voor dat er flink gefeest werd.
Natuurlijk waren er ook weer prijzen
voor de origineelste, leukste en gekste
verkleding.
Deze gingen naar: 3e prijs G. Wenne-
ker en R. Gr. Wassink; 2e prijs J. Sta-
pelbroek, M. Sessink, A. Harmsen en
Ie prijs S. Fransen en Y. Mullink.

De laatste twee zullen dus volgend
jaar prinsessen carnaval van de Stam-
per zijn en weer voor de nodige gezel-
ligheid gaan zorgen.

Rond het boerenerf
De film "Rond het boerenerf' die vrij-
dagavond in de grote zaal van "De
Herberg" werd gedraaid voor de afde-
ling Vorden van Jong Gelre, Platte-
landsvrouwen en GMvL viel zowel bij
de jeugd als bij de "ouderen" in de
smaak.
Bij de jeugd omdat zij nu een idee kre-
gen hoe het er zo'n kwart eeuw gele-
den naar toe ging in de samenleving
en speciaal op het boerenbedrijf.
Bij ouderen viel een zekere nostalgie
naar het verleden te bespeuren. De
belangstelling voor deze twee uur du-
rende film was goed.

Oranje-comité
Medler-Tol 60 jaar
Dit jaar is het al weer zestig jaar gele-
den dat in de buurtschap 't Medler het
eerste oranjefeest werd georgani-
seerd. Men hoopt dit jubileum uitge-
breid te vieren op 28 en 29 juni.
Intussen is een commi druk met
het uitwerken van de plannen. Als
eerste activit. wordt op vrijdag l
maart een grc.c verwcrpings-avond
gehouden. Een verwerping zoals
vroeger veel b Ie bakker-; werd geor-
ganiseerd. Een verwerpin^|iét sjoe-
len, balgooien, spijkerslaWf rad van
avontuur enz.
Dit alles in zaal Eijkelkamp.

Zeskamp 1985
De Oranjevereniging gaat dit jaar weer een Zeskamp organiseren. De
bedoeling is om op 30 april (Koninginnedag) 's middags te beginnen met
de l e voorronde. Op 3 mei 's avonds de 2e voorronde. En op 5 mei 's mid-
dags de finale.
De inschrijving voor de Zeskamp staat open voor Vordense verenigin-
gen en instellingen, en kan vanaf heden tot 10 maart a.s. gebeuren. Bij de
inschrijving gaarne de volgende gegevens opgeven; Naam en Adres van
de vereniging of instelling, de namen van de leden van het Zeskamp-
team dames en heren, de naam van de coach of begeleider. Deze gege-
vens SCHRIFTELIJK opgeven aan: G. WULLINK, Almenseweg 4,
7251 HR Vorden. De ploeg moet bestaan uit 6 dames en 6 heren.
Tegelijkertijd met de Zeskamp zal de competitie voor de Sterkste man
van Vorden, georganiseerd door de Jeugdsoos, afgewikkeld worden.
Meer informatie hierover hieronder.
Deelnemers aan deze competitie zijn UITGESLOTEN voor deelname
aan een Zeskampteam, en de leden van een Zeskampteam mogen NIET
deelnamen aan de competitie van de Sterkste Man van Vorden.

Sterkste man van Vorden 1985
Ook dit jaar zal jeugdsoos 't Stampertje wederom de Sterkste Man van
Vorden organiseren, deze competitie wordt tegelijkertijd met de Zes-
kamp afgewikkeld (30 april en 5 mei). Opgave kan geschieden bij de
Jeugdsoos, Raadhuisstraat 6, Vorden. Tijdens openingsuren of telefo-
nisch tel. nr. 2760. Tot uiterlijk 10 maart a.s.
Inschrijving staat open voor inwoners van Vorden. Er is echter een be-
perking voor wat betreft het aantal deelnemers, dus wie het eerst komt,
wie het eerst maalt.

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderefi in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schriifavonJ Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

21 febr. Bejaardenkring, reisje
26 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond Dorpscentr.
27 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr.
28 febr. Jong Gelre vormingswerk-

groep, Dorpscentrum
l mrt. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
4 mrt. Geref. Kerk, Wilhelminalaan

3 te Zutphen, CDA 2de ka-
mer lid Stef Weyers

5 mrt. KPO
6 mrt. H.V.G. Vorden Dorp i.s.m.

Vrouwenraad
7 mrt. Bejaardenkring, Dorpscentr.
8 mrt. Jong Gelre Volleybal Dorps-

centrum
15 mrt Jon; Gelre Witte Wieven-

tocht
nrt. Jong Gelre binnensportdag

Hanzehal Zr 'nhen
18 irt . Jong Gelre agrarische

gespreksgroep, Dorpscentr.
19 mrt. NCVB, Paasklankbeeld
20 mrt. Ned. Bond v. PI.
21 mrt. Bejaardenkring, Dorpscentr.
27 mrt. H.V.G. Vorden Dorp
29 mrt. Jong Gelre kegelavond

De Boggelaar, Warnsveld

De Zutphense Mjrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Goudreinetten 2 k ,
Komkommer 1 Hollandse
nOU6 KOOI 500 gram gesneoen

LOT 500 gram 1 ste kwaliteit

1,85
1,45
0,75
1,95

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

KNIPT1P (g
Er zijn handige ap-
Daraatjes om dia's te
snijden en ook
upersnel in te

ramen.
Uw
:otohandelaar
heeft
ze!

De hypotheek die
u het beste past.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Sluit maar geen hypotheek af voordat u met ons heeft
gesproken. Want het zou jammer geld zijn als u achteraf pas

merkt dat de ̂ ^^_ ^^f** bank met de S
wellicht een r O/ veel voordeliger

oplossing zou m m /^ hebben bedacht...
vanaf

Van de bank met de E

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland


