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Prins Emil een regeert vier dolle dagen

Burgemeester Vunderink: "Snodeplannen tot samenvoeging Ruurlo en Vorden"

Vier dagen lang zullen Prins Emil de Eerste en zijn Deurdreajers het heft in han-
den houden in Vorden en Kranenburg. Het jubileumjaar van de Carnavalsvereni-
ging (2 x 11) startte vrijdags voor de jeugd. De Prins, jeugdprins Rob l zijn adju-
dantjes en gevolg bezochten eerst de basis- en kleuterschool op de Kranenburg,
waarna de kleuterschool de Kroezetulp en 't Kwetternest aan de beurt waren. Alle
scholen hadden hun leerprogramma voor deze dag carnavalesk aangepast. Er
werd lekker gehost met de jeugd en het onderwijzend personeel. Het laatst werd de
kleuter- en basisschool de Vordering met een bezoek vereerd, waarna 's middags
een deputatie Vordens jongste inwoner bezocht. Het was de op 22 februari gebo-
ren Martijn Bleumink, Kerkhoflaan 7 derde zoon uit het gezin Bleumink-
Niessink. Hij kreeg het symbolische bedrag van ƒ 1 1 , 1 1 benevens spaarpot, terwijl
de moeder bloemen kreeg en papa "iets onder de kurk".

Hierna ging de tocht naar het Medler,
waar de oudste inwoner woont aan de
Ruurloseweg 124, de heer Johan Go-
tink. Hij is nu 96 en hoopt op 20 april
aanstaande weer bij te tekenen voor een
jaar. Hij kreeg een grote fruitmand.

Zaterdagmorgen werden Prins Emil en
gevolg officieel ontvangen door burge-
meester mr. M. Vunderink, wethouder
Lichtenberg en gemeentesecretaris
Drijfhout in de boerderij bij het kasteel-
raadhuis. De burgemeester heette allen
welkom. "De reden van onze vroege bi-
jeenkomst (tien uur) staat in verband
met de snode plannen die het Provinci-
aal bestuur in Arnhem heeft om Vorden
en Ruurlo samen te voegen" aldus mr.
Vunderink. "Wij zijn hier van harte te-
gen. Wij voelen er niet voor om de ja-
renlang opgespaarde duiten in een bo-
demloze put te stoppen, met miljoenen-
project kasteel Ruurlo zal veel geld ver-
slinden. Wij hebben onderzoek ge-
pleegd in Perzië en zullen nu onze spaar-
duiten in Zwitserland onderbrengen.
Onze opperschenkmeester (gemeente-
bode Brunnekreeft) zal dit land nu be-
zoeken". Via contacten met de Vrou-
wenraad had de burgemeester vernomen
dat er ernstige bezwaren waren dat een
man nu in Vorden de scepter zwaait.
"Maar u zit op een stevig kasteel en er is
een... vluchtweg" aldus mr. Vunderink,
die Prins Emil en zijn gevolg veel sterkte
toewenste.

Nadat president Jan ter Beek dankte
voor deze opbeurende woorden, haakte
prins Emil in op diverse suggesties van
de burgemeester. Aan de verkeerscircu-
latieplannen wilde hij niet beginnen,
daardoor was de tijd tekort. Als contra-
prestatie bood de prins een nijver stukje
huisvlijt aan, te weten een presse-papier
hierbij de hoop uitsprekend dat belan-
grijke zaken acuut te voorschijn zouden
worden getoverd vanonder dit geschenk
met inscriptie "Ik ben een echte Deur-
dreajer". De prins reikte hierna zijn
persoonlijke orde vande Vergulde Eikel
uit aan de burgemeester, wethouder
Lichtenbeg en gemeentesecretaris Dijf-
hout. Ook gemeentebode Brunnekreeft
kreeg deze onderscheiding. Tot besluit
hing de burgemeester de sleutel van de
stad Vorden om de hals van prins Emil
Een en wenste hem veel wijsheid en
sterkte.

Op het plein bij de boerderij voor het
kasteel werd vervolgens door de burge-
meester de symbolische Deurdreajer
(houten carnavalsfiguur) een tientallen
ballonnen gehangen en opgelaten. Za-
terdagmiddag was er een grote ballon-
nenwedstrijd die voor het Dorpscen-
trum het luchtruim kozen. In de kinde-
roptocht liepen vele gecostumeerde
groepen enkelingen en paren mee. Er
waren leuke prijzen voor beschikbaar.
's Middags was er een leuk kinderpro-
gramma in de zaal van het Dorpscen-

trum met medewerking van clown Berti-
ny. Ook jeugdprins Rob de Eerste (Rob
Boxstart die op de elfde van de elfde
1967 is geboren) werd geistalleerd. Allen
kregen een leuke verrassing, 's Avonds
was het gezellig druk op de carnavalsbal
in residentie zaai Schoenaker met mu-
ziek van het orkest "Survival".

ZondagmJBlag troffen de Deurdreajers
het met IraBmooie weer. Het ge/inscar-
naval in zaal Schoenaker werd door ve-
len bezocht. Onder de tonen
non Ball werd het voor jong en oud een
gezellig fe^t. Ook 's avonds was het
oergezell'^» het gecostumeerde bal in
de residenreop de Kranenburg weer met
medewerking van Cannon Ball en prins
Emil Een en zijn illuster gevolg.

Bejaardencarnaval
Het vierdaagse carnaval van De Deur-
dreajers werd maandagmorgen voortge-
zet met het Jubileum-Frühschoppen in
residentie zaal Schoenaker. Onder lei-
ding van prins Emil Een en zijn gevolg
werd het een grandioos samenzijn.
Maandagavond was het gezellig op het
Rosenmontagcarnavalsbal met muzika-
le medewerking van Rendez-vous.
Groot was de belangstelling voor het be-
jaardencarnaval dat dinsdagmiddag in
residentie Schoenaker werd gehouden.
Dank zij de bereidwillige medewerking
van het bestuur van de Deurdreajers
werden de bejaarden die zelf niet met ei-
gen vervoer of per bus konden komen,
van huis opgehaald en weer terugge-
bracht. Het werd een gezellige middag
met onder meer medewerking van de
dansmarietjes, de drie paters van de
overkant (sinds kort bekend als The Mi-
jori's, voorts buutredner d'n Droadna-
gel uit Zutphen en de Hofliederentafel
van de Deurdreajers. Alles muzikaal be-
geleid door de Bleu Danio'. Tot besluit
van het carnaval 1981 werd dinsdaga-
vond het vastenavondbal gehouden.
Ook nu met muziek van Rendez-vous!

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Verleende collectevergunningen
2. Verleende bouwvergunningen
3. Spreekuur wethouder Bogchelman
4. Hoorzitting van de commissie voor
behandeling van bezwaren en beroeps-
schriften.

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 9 maart tot en met
14 maart een collectevergunning afgege-
ven aan het Rheumafonds.

Publikaties ingevolge de wet Arob
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:

1. Aan de heer A.J. van Houte, Brin-
kerhof 26 te Vorden, voor het bouwen
van een rijwielberging aldaar.

2. Aan de heer J.W. Bloemendaal, Insu-
lindelaan 20 te Vorden, voor het vergro-

ten van een woning met garage / hobby-
ruimte aldaar.

3. Aan de heer J.W. Krijt, het Heegken
5 te Vorden, voor het bouwen van een
garage met bergruimte aldaar.

Spreekuur wethouder Bogchelman.
Op donderdag 5 maart zal wethouder
Bogchelman niet in de gelegenheid zijn
om het wekelijkse spreekuur te houden.

Hoorzitting van de commissie voor be-
handeling van bezwaren en beroeps-
schriften.
Onderwerp Hoorzitting bezwaarschrift
Jongeren Advies Centrum Zutphen,
tegen raadsbesluit tot subsidieverlening.
Woensdag 11 maart 1981 om 20.00 uur
in de boerderij bij het Kasteel.

Uitslag verloting
KARNAVALSVERENIGING

De Deurdreajers
1e prijs nr. 1387
2e prijs nr. 726
3e prijs nr. 1521
4e t/m 10 prijs nrs. 1158 -
1372-715-2821 -701 -2779-
2087.

Een extra prijs t.w. een lid-
maatschap voor het seizoen
1981-1982 is beschikbaar voor
de houder van lotnr. ????.

Prijzen kunnen worden afge-
haald bij G. Oosterlaken,
Hoetinkhof te Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Afscheid Pastoor van de Werf Gebedsdienst vrijdagavond

Pastoor Veer uit Ruurlo waarnemend

Hoewel Pastoor van de Werf ofm geen
officieel afscheid wenste bij zijn vertrek
als parochieherder van Vorden en Kra-
nenburg, hebben velen in het afgelopen
weekeinde van de geboden gelegenheid
gebruik gemaakt hem een hand te druk-
ken. Tijdens de eucharistievieringen,
zowel in de Christus Koningkerk te Vor-
den als de Antonius an Padua op de
Kranenburg dankte de scheidende
pastoor zijn parochianen voor hun
steun, hun warme belangstelling. Hij
hoopte dat men zijn opvolger pater Van
Zeelst ofm ook met veel enthousiasme
tegemoet zou treden.
Omdat de nieuwe pastoor in verband
met afwikkeling van zaken niet eerder
dan in mei beschikbaar is, zal de
"pastoorloze" periode over de maan-
den maart en april moeten worden over-
brugd met behulpt van assistentie, wel-
ke door het kerkbestuur inmiddels is
aangetrokken uit diverse p^É^sen. Er is
inmiddels een waarnemenu^astoor be-
noemd, te weten pastoor Veer uit Ruur-
lo de zgn. vicaris-oeconomis, die in
voorkomende gevallen hulp zal verle-
nen.

Sursum Corda
geeft 3 avonden
uitvoeringen
Na een druk jubileumjaar 1980 waarin
enorm veel is georganiseerd en afge-
werkt zoals o.a. het marsconcours van
de Geld. Bond, concert met het man-
nenkoor, deelname aan zowel mars als
concertconcours is het thans zover dat
de winteruitvoeringen weer voor de deur
staan.
Evenals de voorgaande jaren wordt ook
nu weer deelgenomen door alle onder-
delen t.w. muziekkorps, drumband,
minirette- en majorettekorps.
Er is weer hard gewerkt om een geheel
nieuw programma voor elkaar te krij-
gen. De uitvoeringsavonden zullen ge-
houden worden op 20, 21 en 28 maart.
Het beloven ook nu weer mooie avon-
den te worden met voor een elk wat
wils. Zo zullen voor de pauze steeds de
verschillende onderdelen van "Sursum
Corda" optreden, terwijl na de pauze
het programma gevuld zal worden met
toneel of conference. Op vrijdag 20
maart speelt na de pauze het toneelge-
zelschap "De Eendracht" uit Gelselaa
de doldwaze klucht "Lievevrouwe-
bedstro". Zaterdag 21 maart wordt het
toneel door de toneelvereniging C.O.C.
uit Holten die de klucht "Boerenbe-
drog" voor het voetlicht zal brengen.
Als laatste komt op zaterdag 28 maart
het cabaretgezelschap "Hulzen Willem
en ziene luu" uit Winterswijk, die dan
het gedeelte na de pauze zullen verzor-
gen. Zoals het programma reeds doet
vermoeden beloven het weer mooie
avonden te worden met een erg geva-
rieerd programma van klank, kleur,
show, spel en rithme. Bestuur en leden
hopen dat er ook nu weer veel be-
langstellenden komen om te horen en te
zien wat er gebracht wordt. Toegangs-
kaarten worden gratis uitgegeven op de
dinsdagavonden 10 en 17 maart in het
Dorpscentrum.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

In het kader van de Wereldgebedsdag
wordt a.s. vrijdagavond een gebeds-
dienst gehouden in de Gereformeerde
kerk. Het thema van de Wereldgebeds-
dag is dit jaar: "De aarde is des Heren"
(Psalm 24 o.a.). Daarin klinkt door de
krit ische vraag: Hoe gaan wij met de
aarde, met Gods aarde om en met alle
"aardse goederen?". Liturgieën zijn bij
de ingang verkrijgbaar, een zanggroep
verleent medewerking aan- de gebeds-
dienst.

Biddag voor gewas en arbeid
Volgende week woensdag, 11 maart, is
het vanouds de Biddag voor gewas en
arbeid.
In vele kerken, zeker op het platteland,
komt de gemeente samen om te bidden
voor gewas en arbeid. Zo ook in Vor-
den, in de Gereformeerde Kerk en ook
in de Hervormde dorpskerk.

Het is de bedoeling dat de dienst in de
Hervormde kerk mede voorbereid
wordt door enkele gemeenteleden. De
Hervormde diakonie heeft gevraagd
goede aandacht te willen geven aan de
aktie "Gast aan tafel...", voor de blij-
vende voedselverbetering in de derde
wereld landen. Tijdens of voor de dienst
kunnen de gevulde spaarkartonnetjes
geplaatst worden op de tafel voor de
kansel.
Bij de uitgangen van de dorpskerk wor-
den dan weer nieuwe, lege spaarkarton-
netjes uitgereikt samen met een infor-
matiefolder. In beide kerken wordt de
bidstond 's avonds gehouden, woensda-
gavond 11 maart. Neemt u het Liedboek
mee!

Een lied bij het binnengaan
van de veertig dagen-tijd
Alles wat over ons geschreven is gaat Gij
volbrengen in de veertig dagen, de tien
geboden en de veerrig slagen, dit hele le-
ven dat geen leven is.
Gij onderhoudt de vlam van ons
bestaan, aan U, o Heer, ontleent het
brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
(Uit: Zingend geloven. Nummer 9: 1,4.
Een lied van Willem Barnard).

GEBOREN: Wendy Lebbink; Mattheus
Henricus Johannes Bleumink;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: H.A. de Jongen en J.A.
Blankvoort; E. Stieding en H.J. ten
Pas; L. van Eek en A. Stieding; H.L.J.
Moor en J.H. Bannink;
OVERLEDEN: Geen;

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 maart: 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 8 maart: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal.

HERVORMDE GEMEENTE
Woensdag 11 maart: 19.30 uur ds. J.C.
Krajenbrink, Gebedsdienst gewas en ar-
beid.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 7 en zondag 8 maart dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 7 12.00 uur tot maandag 9
maart 7.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-
1329. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen om 11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, Tel. 1422. Graag
bellen tussen 8 - 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 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.



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

Jongeman, 16 jaar ZOEKT
WERK voor de zaterdagen,
(onverschillig wat) Tel. 08344-
509.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

VEEL opbergruimte voor

WEINIG GELD!

Enkele voorbeelden:

Hangkast 80x60x 177cm f 95,-
Legkast 80x40 x 177 cm f 115,-
Legkast eoxeox2oo<!) cm f135,-
Hang/ leg kast

80x60x177 cm f 125,-

Hang/legkast
100x53x171 grenen of mah. ƒ 165,-

div. modellen keukenkasten,
keukenbuffetten, enz. enz.

Profiteer bij:

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) - Lichtenvoorde - Tel. 05443-1256

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KeikhoflH.in 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Radio/
TV-servlce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

VOOR4LUW

Niet zo maar
een sportieve
wandelschoen
Deze sportieve schoen is
mocassin gemaakt. Dat houdt
in dat hij enorm soepel en
buigzaam is. Bovendien kan
het ,,voetbed met hielkom"
verwisseld worden voor een
losse steunzool. De prima
kwaliteit en de uitstekende
pasvorm zorgen voor pro-
bleemloos wandelen op

De sportieve schoen
met voetbed

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Wapen- en Sporthandel

Martens
tltedt JoellrtffcnJI

Bebie-hoek „Elientje"
uw beble speciaalzaak

Zutphenseweg Vorden

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

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

WEEKAANBIEDING
NU

24Q-
INKLUSIEF WANDELWAGENZAK

Veiligheid voor alles bij:

Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

MBBB2 succes...
Deze week een
pak koffie GRATIS

Wij gaan door met onze waardebonnenaktie. Deze week
(5-3 t/m 11 -3-'81) krijgt u een pak heerlijke superunie roodmerk
koffie GRATIS van 250 gram tegen inlevering van 6 bonnen.
Winkelwaarde f 2,98. Dit mag u niet missen ... profiteer ervan ...
want wij gaan ook door met onze blijvend lage prijzen ... kom, zie en
overtuig u ... uw wekelijkse boodschappen stukken voordeliger bij

Supermarkten. U kunt ook bij onze kassa f 1,50 krijgen tegen inlevering van 6 bonnen.

trUi
badkamerset 2-delig
kleur bruin, beige of
blauw van 27,95 voor.
set a 3 bloempotten
wit aardewerk
van 22,50 voor

165»

plantenspuit
van 3,25 voor.

Kreijenbroek
spijsbroodjes, pak 6 stuks
van 1,59 voor

Tuc zoutjes
groot pak van 0,79 voor.

Lonka Caramel Mou
van 1,89 voor _
Belga, zakjes snoep-
kettingen of zwart op wit
van l,19 voor

f l W.C.-bril met deksel
f| kleur beige, groen, bruin

of blauw van 9,50 voor
j l kop en schotel

diverse soorten ^2Q
van 2,98 voor £*

Zwitsal babyshampoo
flacon 200 ml
van 3,98 voor
Unicura zeep
ongeparfumeerd dubbel-
pak van 2,59 voor

Hoppe vieux fles l liter 11
van 16,45 -g fl£. ^

l
l

Portal Rosé
fles van 4,95 f

voor

voor 395'•*• ii

3P>

^ **k ^^^ * .* ^»_

EflMUtf*

Boon mini koetjes repen
zak 24 stuks
van 2,59 voor
Honig
4 granen pannekoekmix
van 1,49 voor

geldig van 5-3 t/m 7-3-1981

malse varkenslappen
heel kOo
ook heerlijk in marinade

tartaar 500 gram

Classe Royal bier
krat 24 fles 0,3 liter
van 9,36 voor

'm

schouderkarbonade
heel kilo

PIK

| ossenstaart
| dik bevleesd 500 gram

malse riblappen
heel kilo

Duo Bont
zak 2 kilo
van 5,95 voor

Golden Wonder
tomatenketchup grote fles 7Q
600 gram van 1,98 voor JL •
Bonduelle
hele Franse sperciebonen
1/1 blik van 1,69 voor

Almiron A.B.
blik 900 gram V.S. prys ,

Nutricia chocomel
l literfles van 1,89 voor.

-10?»
gekookte lever 150 gram_\/^>

hausmacher 100 gram

Johma hamsalade
100 gram

129

? w
W . 4 W

.

roggebrood
Twents of Fries
pak 400 gr van 0,79

voor
tijgerbrood 800 gram
van 2,09

voor

melkbolletjes
pak 9 stuks

nu

3 paprika schnitzels

240

vleesribbetjes
heel kilo

gehakt (h.o.h.)
heel kilo

hers<

liter ._.
van 0,79

voor

sinas

Zuivel
Mona
3 smaken van 0,78

toetje met room
~ voor

^"

059
volle yoghurt
pak l liter
van 1.39 voor

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mamm^^^m^^r

Aanbiedingen geldig van 5-3 t/m 11-3-1981.

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHFN BORCULO HFNGFLOIGID ) RUSSEN GROENLO GOOR VOROFN



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

ALBERTINEJOHANNA

Wij noemen haar

MANNEKE

W. Stokkink
CJ. Stokkink-

Smallegoor

2 maart 1981
7251 DG Vorden,
Zutphenseweg 23

Mag ik even storen, ik ben zo-
juist geboren en ik wil U laten
weten dat ik

WENDY
zal heten.

Mijn ouders zijn

Elly en Bennie Lebbink

7251 WK Vorden, 20 februari
1981
Hoetinkhof 93

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van onze
zoon en broer

MARTIJN

J. Oostenenk
F. Oostenenk-Bosman

Jeroen en Ingrid

7251 BJ Vorden, 27 februari
1981
Het Jebbink 35

Hartelijk dank aan allen voor
uw overweldigende belang-
stelling en attenties in welke
vorm dan ook, die ons 40-jarig
huwelijk tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt

Fam. J.v.d. Linden

Vorden, maart 1981
Strom van 's-Gravenzande-
straat 13

Hierbij betuigen wij onze har-
telijke dank aan buren, fami-
lie, vrienden en kennissen
voor de cadeaus, bloemen en
felicitaties aan ons gestuurd
op de dag van ons 55-jarig hu-
welijk.
Nogmaals allen hartelijk be-
dankt.

Jacob de Vries
H. de Vries-Haverhoek

en kinderen

Vorden, maart 1981
Hoetinkhof 48

Champion 10 vs. f467,-
Champion 12 vs. f 529,-
Course 10vs. f 709,-
SprintRa.ce 10 vs. f746,-
Criterium 10 vs. ƒ911,-
Voor 'n Fongers, Barink.

Hebt U nog leuke spulletjes
voor de PRETTY MARKT, bel
dan 2024 en wij komen het za-
terdag bij u ophalen.

Te koop: electronisch orgel,
viscount CL3, 4 octaaf,
z.g.a.n. en een vloerkleed
zelfgemaakt van schapenwol,
1 x 1.50m.
Tel. 2895.

Gratis af te halen: foxterrier,
5 maand, teef, geënt en ontw.
Stationsweg 19, Vorden.

Old Fashion uit de jaren '30 op
basis hedendaags techn.
vernuft gebouwd f 539,-
'n Fongers - Barink.

Te koop: motorzaag merk Ho-
melite.
Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg, Ruurloseweg 26,
Vorden, tel. 05752-1464.

JUL. ALBUM
+ cassette -l- cent 1980 +

2-delige
muntencatalogus 1981

voor f 59,90
Zelfklevende

MUNTHOUDERS
(Hartbergers) 50 st. voor
f 7,95. Alleen bij Depot

Coins Group Select,
't Spiker 10, Warnsveld,

(2.15.38)

Ascot-Tromm. 3 Vsn. f 601,-
Bato-Tromm. 3 Vsn. f 660,-
Voor 'n fongers, Barink.

BOEKHOUDBUREA U

heeft weer ruimte voor het
bijhouden van boekhoudin-
gen en het verzorgen van
belastingaangiften.

Brieven onder nummer 41-
1 van dit blad, waarna ge-
heel vrijblijvend contact zal
worden opgenomen.

RONALD BOS
en
GERDA GOSSELINK

gaan trouwen op vrijdag 1 3 maart 1981
om 13.45 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

Wij houden receptie in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a, te Vorden, van
16.00 tot 17.00 uur.

Vorden, de Haar 14
Vorden, het Kerspel 6

Ons adres is:
Hoetinkhof 75, 7251 WK Vorden

(In plaats van kaarten J

Op 9 maart a.s. zijn onze ouders resp.
grootouders

A. MEENINK
en
G. MEENINK-LIGTENBARG

30 jaar getrouwd.
Zij hopen dit op 14 maart a.s. te vieren.

U kunt hen 's avonds feliciteren vanaf
20.00 uur in het „Pantoffeltje".

Hanny Kreeftenberg-Meenink
Bennie Kreeftenberg
Kar/na

Vorden, maart 1981
Zutphenseweg 90

Donderdag 12 maart 1981 hopen wij met onze kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkind, ons 55-jarig
huwelijk te vieren in Café-Restaurant ,,De Herberg",
Dorpsstraat 10a, te Vorden.

Receptie vanaf 20.00 uur.

G. LIGTENBARG
G.J. LIGTENBARG-HARMELINK

Almenseweg 44
Vorden

UITNODIGING
Op donderdag 12 maart, aanvang 20.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND over de bijenteelt

in hotel Bakker.

Aangeboden door Imkersvereniging „Tot Nut en Ge-
noegen" en Werkgroep Leefbaarheid Vorden.

Spreker: C. Maillie over „De bij door de eeuwen heen".
Tevens de belangwekkende film „De bij hoort er bij"

Bijenhouders uit Vorden en omstreken, donateurs en
leden Werkgroep en anderen zijn van harte welkom.

Vrije toegang/

BRUNEKREEFT'S
GROENTE SPECIAALWINKEL

Dorpsstraat 17 - Vorden

nu ook:

zelfgesneden panklare groenten
geschrapte aardappelen

Nu ook bereikbaar onder telefoonnummer 1617

MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine enz.

30-50% GOEDKOPER
d.m.v. toonzaalmodellen, noodverkopen, b-keus,
fabrieksopruimingen enz.

Enorme keuze en gratis thuisbezorgd

Kom eens neuzen bij

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (Driehoek) — Lichtenvoorde

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
;̂ alle mogelijke

_ & tuinartikelen

XT±.™m Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

ADRESWIJZIGING
Het secretariaat van de TT.V. „Vorden" is gewijzigd in:

DE HEER W. NEERLAAR
Formerhoekweg 5,
7261 LA Ruurlo, tel. 05735-1588

Bestuur Touwtrekverening Vorden

Bent u ook de T.V. zat,
nou doe dan wat
Haal een lap stof
en maak zelf kleding.
U bespaart er veel
geld mee. Onze dames
adviseren u graag.

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN TEL O57S2-1971

RESTANTEN WANDTEGELS

nu met 30% korting
op onze toch al lage prijzen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN VORDEN
Telefoon 05752-1486

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebic speciaalzaak

Uw kinderwagen
voor slechts f50,-?

Dat kan als u ons vroegtijdig de exacte
geboortedatum opgeeft van uw baby.

De van tevoren door u uitgezochte
kinderwagen kost u dan slechts

f50,-
Deze aktie loopt van 1 t/m 31 maart 1981

Veiligheid voor alles bij:

Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999.
ook op woensdagmiddag geopend

WEEKKNALLERH
Zo uit Italië:

instapschoen
met sleehak en
luchtig linnen bovenwerk

normaal f 19,90
deze week

15,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Shamrock

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

/TicHTine
DORP/CEflTRlim
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

vrijdag, 13 maart 1981 • aanvang 20.00 uur

FRANS HALSEMA
met,je moet er geweest zijn"

entree: f 15,- p.p.; pashouders f 12,- p.p.

zondag 15 maart 1981 • aanvang 12.00 uur

AMSTERDAMS PIANO TRIO
ROB MANN: piano
JOAN BERKHEMER: viool
DANIËLESSER: cello

entree (kopje koffie inbegrepen):
f 5,- p.p.; kinderen t/m 12 jaar f 2,50 p.p.

VOORVERKOOP: V.V.V./Schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink

•OOOOOOQOOOOOOOOOC oooooooooo-

UITVOERING

SURSUM CORDAit

in het Dorpscentrum

op - VRIJDAG 20 MAART
- ZATERDAG 21 MAART

en - ZATERDAG 28 MAART
AANVANG 19.30 uur - TOEGANG GRATIS

Het programma voor deze avonden is als volgt:

OPTREDEN VAN
MUZIEKKORPS EN DRUMBAND
MINIRETTES EN MAJORETTES
Na de pauze toneel of conferencier

20 maart: na de pauze speelt de toneelvereniging „De Een-
dracht" uit Gelselaar de doldwaze klucht
"Lievevrouwebedstro"

21 maart na de pauze speelt de toneelvereniging C.O.C, uit
Holten de Klucht „Boerenbedrog".

28 maart zal er een optreden zijn met de
Conferencier „Hulzen Willem"

De toegangskaarten voor deze avonden zijn gratis af te halen in het
Dorpscentrum op:
- Dinsdag 10 maart van 19.00 - 21.00 uur
- Dinsdag 17 maart van 19.00 - 21.00 uur
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 5 maart 1981

42e jaargang nr. 51

Zuster Jansen sprak voor
vrouwenclub Medler
Onder voorzitterschap van mevrouw A.
Norde-Nieuwenhaven werd in het club-
huis op het Medler een drukbezochte bi-
jeenkomst gehouden van de Vrouwen-
club Medler. Speciale gast was zuster
Jansen, wij k verpleegster van het Groe-
ne Kruis te Vorden. Zij vertelde de da-
mes over haar werk in de wijk. Naast
het geven van cursussen wordt ook een
groot gedeelte van de dagtaak in beslag
genomen met het verpleegwerk, de hulp
aan jonge gezinnen, hulp aan bejaarden
enzovoort. Uit alles bleek wel dat het
een overvolle dagtaak was, waarbij men
meestal tijd te kort komt.
Er werden nog verschillende vragen
door haar beantwoord, waarna de voor-
zitster de tolk van allen was door haar
hartelijk te bedanken voor deze leerza-
me avond. Zij bood haar een attentie
aan. Op maandag 9 maart zal wederom
een bijeenkomst worden gehouden. De
dames Gezien Jansen en Riek Wunde-
rink hebben voor deze avond al een leuk
programma in elkaar gezet. Het tienja-
rig bestaan van de Vrouwenclub wordt
op 13 maart gevierd met onder meer een
kegelavond met leden en echtgenoten in
zaal De Boggelaar te Warnsveld.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: Ableman, P. Shoestring;
privédetective; Buschow, R. De prins en
ik; Crowly, R. Het grote offer; Gee-
raerts, J. De coltmoorden; King, S. Do-
d e l i j k d i l e m m a ; F reddy , C.
Alcohol...een probleem!; Loon, A., en
M. Euwe. Oom Jan leert zijn neefje
schaken; Dominicus, J. Portret van
Dordogne, Auvergne, Ardèche.

Jeugd: Anderson, M. De verwisseling;
Diekmann, M. Gewoon een straatje;
Dubelaar, Th. Liegbeest; Johns, W.E.
Biggles in de vuurlinie; Paterson, K. De
meester-poppenspeler; Prins, P. Toen
de morgen kwam; Schouten, A. Het erf
van Roos en Lap; Törnquist, R. Mor-
gen ga ik mamma ruilen.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de Redak-
tie.

"ROMANTISCH VORDEN"
Herinnert u zich nog de tijd (nog

niet zo heel lang geleden), dat het op de
Nieuwstad een gezellig gaan en komen
was van mensen uit de agrarische sek-
tor, die hun eieren kwamen brengen,
gingen afrekenen bij H.S.J., praatje
maakten en voer bestelden en dan met
paard en wagen of met de traktor weer
huiswaarts keerden.

Weet u ook nog dat bij b. Karel
Hoetink of een andere medewerker met
alle plezier 5 liter "peteröllie" in uw
busje tapte onder in de kelder?

Voor de niet autochtone inwoners en
raadsleden is bovenstaande mijmering
ietwat moeilijk te begrijpen.

Maar nu de realiteit:
Weg mijmeringen, weg dromen.
Nu hebben we denderende vrachtwa-
gencombinaties met een briesende stier
in het embleem die door onze buurt

snellen (tijd is toch immers geld). Met
een bejaardencentrum hoeft bepaald
geen rekening te worden gehouden.

Vrijdag's moet zeker het parkeerterrein
worden geveegd, want dan wordt een
gedeelte van de Raadhuisstraat en
Nieuwstad als parkeermogelijkheid be-
nut. (Kunnen de chauffeurs van de
G.S.M, leuk oefenen voor de slalom).

Ik gun iedereen zijn boterham ook dit
belegd maar dan wel op meer democra-
tische manier.

Naar aanleiding van de verslaggeving in
het Contact en de regionale pers proef
ik uit de handelswijze van de gemeente
Vorden de gedachte: "Het is kwaad ker-
sen eten met grote heren". (Speelt hier
niet de angst hetgeen zich in de gemeen-
te Zevenaar heeft voor gedaan).

Nog enkele vragen betreffende de werk-
nemers:
- Zijn dit allen werknemers uit Vorden?
- Zijn dit full-time werknemers?

Tenslotte is het mij opgevallen in de
persverslagen d.d. 25-2-'81 dat pas na
de nieuwbouw van het Sorbo complex
het college zich verbaasd had over de
hoogte van de gebouwen.
(Was hiervoor dan geen bestek en teke-
ning ingediend?)

Dit laatste komt over als een duidelijk
gebrek aan inzicht. Juist een goed in-
zicht en vooruitzien (regeren is toch
vooruitzien) zijn kwaliteiten die wij ze-
ker in deze tijd van onze bestuurders
mogen verlangen.

Hoogachtend,
G. Klein Haneveld,

Nieuwstad 33,
Vorden.

Ouderavond "Ot en Sien"
Op dinsdag 22 februari werd in de peu-
terspeelzaal in de Sportzaal een oudera-
vond gehouden voor de ouders van de
peuters. Voor deze avond bestond rede-
lijk veel belangstelling, ondanks het
slechte weer. In zijn openingswoord
sprak de voorzitter, dhr. Wichers, de
wens uit dat leidster juffrouw "Wilma"
spoedig, na een lange ziekte, haar werk
weer hoopt te hervatten.

Tijdens de huishoudelijke gedeelte werd
afscheid genomen van de penning-
meester, dhr. E. Coppiëns. De voorzit-
ter bedankte hem voor het vele werk, al-
tijd nauwkeurig uitgevoerd, en bood
vervolgens, onder applaus, het schei-
dende bestuurslid een bos bloemen aan.
Zijn plaats wordt ingenomen door dhr.
G. Nijhof.
Net voor de koffie konden de ouders
een film zien die gemaakt was van de
trouwerij van de leidster.

Na de pauze vertelde mevr. Hoftijzer
van de Nederlandse Hartstichting het
een en ander over gezonde voeding voor
peuters en kleuters. Tevens werden er
lekkere gezonde hapjes getoond, tot slot
mochten de ouders deze ook proeven.
Al met al eengoede en leerzame avond,
waarbij de ouders vooral na de pauze
aktief meededen.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Dieks em Willemien van 't Kampshuus heb 't karneval d'r weer opzitt'n.
Zee hebt, net as de meesten van ons, de pottemenee goed laög; 'n goeie
geleagenheid um um 's un keer uut te wass'n en op 'n draao te hang'n. En
at zee d'r dan zelf ok maor un betjen deur opefrist bunt, de dagelukse zör-
ge 's un tiedjen goed an de kante heb könn'n zett'n, och dan hef ok dit
karneval zien nut wel weer ehad.

Dieks en Willemien hef 't in ieder geval wel goed edaone. Zee waarn d'r
eerluk ezeg ok wel un betjen an too. Nogal wat zörge um de kinder en op
de boerderi'je hef eur 't leste jaor nogal 's met de hande in de heure doen
zitt'n. Gelukkug ging 't allemaöle de leste tied wat better en hoeven zee 't
karnaval daorumme in ieder geval neet te laot'n schiet'n.
Dat 't dit jaor van opzet wat kleiner was dan andere jaorn beveel eur ei-
genluk bes. Al dat vremde volk zoas de leste jaorn was ok lange neet idea-
al ewes. At t'r zovölle van buuten de plaatse komp zit t'r altied wel wat
kaf tussen dat met 't begrip Karneval niks van doene hef. Dat was t'r dit
jaor vanzelf beduujend minder. En de stemming was t'r evengoed wel,
veur wat luu haos te goed.

Veur de kammereuje van Dieks b.v., un stuk of drie vri'jgezellen die hee
in de vekansie al us had leern kenn'n en waor enog altied volle umgangk
met had. 't Karneval samen holl'n was dan ok altied vas pandoer. Maor
dat gebeurn dit jaor zo goed dat die drie op 't leste van gin toeten of blao-
zen meer wist'n. Dieks dörven ze neet met eur eigen auto nao huus te
laot'n gaon, 'n eigen auto waor ze zelf neet meer van wist'n waor z'um
hadd'n. Dus mos t'r maor un taksie komm'n.

Dieks lei de sjaffeur uut waor de kearls henmoss'n. Ene naor Laorne, 'n
ander nao Harfsen en 'n darden nao Almen, op riege af net zo ze in 'n au-
to zatt'n. Met alle drie waarn gin wieze dinge meer te doen, a'j ze wat
vroogen lallen ze maor u n betjen met ow hen.
Dieks had al un goed ketier in bedde eleagen too d'r ebeld wier. 't Was de
taksie-sjaffeur, met de kearls nog bi'j zich. Of Dieks effen met wol loop'n
nao 'n auto. Onderweg had e onvewachs heel hard mott'n remmen en too
waarn de kearls deur mekare ekwakt en wisse neet meer waor ze hen
moss'n. Wat Dieks allemaöle opleaz'n zö'w ow bespaorn maor zukke din-
ge heurt t'r now eenmaol bi'j ons 't karneval bi'j ons in d'n AChterhook.

H. Leestman

Voorlichtingsavond
over bijenteelt
Door Werkgroep Leefbaarheid en Im-
kersvereniging.

Op donderdag 12 maart zal in hotel
Bakker een voorlichtingsavond over de
bijenteelt worden gegeven. Deze avond
is mogelijk geworden dank zij een sa-
menwerking tussen de plaatselijke im-
kersvereniging Tot Nut en Genoegen af-
deling Vorden/Wichmond en de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden.
De heer C. Maillie uit Zutphen zal dan
spreken over het onderwerp De Bij door
de eeuwen heen. Daarna zal een belang-
wekkende rolprent, aangeboden door
het ministerie van Landbouw en Visserij
worden vertoond genaamd DjC Bij hoort
er bij.
Niet alleen alle bijenhouders van Vor-
den en omstreken worden uitgenodigd,
ook de donateurs en leden van de Werk-
groep en andere belangstellenden; de
toegang is gratis.

Vordenaren
in Zutphens schoolteam
Gelders kampioen
Het team van Vordenaren dat zaterdag
voor het Baudartius College uit Zutp-
hen uitkwam bij de Gelderse finales
Voortgezet Onderwijs is kampioen van
Gelderland geworden. De zwaarste
wedstrijd was meteen de eerste, de
wedstrijd tegen de Protestant Christelij-
ke Scholengemeenschap uit Doetin-
chem. Deze wedstrijd werd met 5-3 door
Zutphen gewonnen.
De individuele uitslagen waren: Krajen-
brink - Spieker 2-0; Graaskamp - Hoop-
man 1-1; Postma - Rouw 0-2; Wesselink
- Leeflang 2-0. De wedstrijd tegen Har-
derwijk werd gewonnen met 7-1 en die
tegen Ede met 6-2.
De eindstand luidde l en Gelders kam-
pioen Baudartius College, Zutphen 6
punten; 2. Doetinchem 4 punten; 3. Ede
2 punten; Harderwijk O punten. De vol-
gende wedstrijd is de halve finale op 28
maart in Venlo.

Eerste nedelaag Treffers '80
Het eerste t^uri van de tafeltennisvere-
niging Trei^^^SO uit Vorden heeft te-
gen het sterTe Dynamo uit Neede de

Schoenmode Mokkink
steekt Treffers '80 in nieuwe wedstrijd kleding

De op l mei opgerichte tafeltennisvereniging Treffers '80 uit Vorden is door Schoenmode Mokkink in een volledig wedstrijd-
teneu gestoken.

eerste nederlaag te slikken gekregen. D.
de Beus (ondanks een zware enkelbles-
sure) en S. Hovenkamp wonnen elk
twee partijen, terwijl W. Voortma niet
tot winst kon komen. Ook het dub-
belspel van Voortman en Hovenkamp
ging verloren zodat Dynamo uiteinde-
lijk met 6-4 won.
Het tweede team van Treffers blijft on-
geslagen. Thuis tegen Relax uit Didam
werd met 9-1 gewonnen dankzij over-
winningen van A. Evers (3x), H.
Graaskamp (2x) en een overwinning
van Graaskamp en de Heus bij het dub-
bel.

Winst voor viertal DCV
Het damviertal van de Vordense dam-
club DCV speelde dit weekeinde voor de
beker tegen damclub Groesbeek. Door-
dat Groesbeek lager speelt v /oest Vor-
den winnen om verder te bei^w. Vor-
den won uiteindelijk met het H"fnst mo-
gelijke verschil 5-3. De individuele uit-

slagen waren: Th. Kersten - H. Ruesink
0-2; L. Eykhout - J. Masselink 2-0; Th.
Schoofs - H. Graaskamp 0-2; G. Jacobs
- J. Krajenbrink 1-1. Het aspiranten-
team van DCV won met 6-2 van UDC
uit Ulft. Wieger Wesselink, Patrick Ec-
kringa en Henk Hoekman wonnen hun
partijen, illeen Jan Dijk verloor. In de-
ze kompetitie moeten nog 2 wedstrijden
gespeeld worden.

Programma s.v. Ratti: zaterdag 7 en
zondag 8 maart.

afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Vorden Al;
Socii BI - s.v. Ratti BI; De Hoven Cl -
s.v. Ratti Cl.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - E.G.V.V. 1;
S.K.V.W. 3 - s.v. Ratti 2; D.Z.C. 7 -
s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - Almen 5.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Ruurlo 1; s.v.
Ratti 4 - Sp. Lochem 8.
afd. dames: W.S.V. l - s.v. Ratt i 1;
S.K.V.W. 2 - s.v. Ratti 2.

Meer informatie bij onderstaand adres:

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Burg. Galléestraat 44. Vorden.

BABYCARE
LAMSVACHTEN
VOOR JONG EN OUD

Ongeschoren lamsvachten zijn
het prettigst om op te liggen.
Door de luchtcirculatie tussen
de vezels is de warmteregulatie
optimaal.
De wolvezels kunnen 33% vocht
opnemen zonder nat aan te
voelen.
Babycare lamsvachten zijn
speciaal behandeld om gebruikt
te worden op bed, voor de baby
en voor ieder die comfortabeler
wil liggen.

WEEKAANBIEDING

87,50

H.H. LANDBOUWERS

Heeft U deze winter moeilijkheden
gehad met het uithalen van Uw kuil-
voer?

Als U een

plaatvloer of sleuf silo
maakt is dit voorgoed voorbij.

Verder alle loonwerk zoais:
kalk - kencica - koperslakkenbloem.
Verder alle poeder- en korrelmest-
strooien.
Kraanwerkzaamheden waaronder
sloten graven, uitdiepen en opscho-
nen.
Shovelwerk.
Doorzaaien van grasland.
Gediplomeerd spuitbedrijf enz.

BELEEFD AANBEVOLEN:

LOON- EN GRONDVERZET

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo G LD. Tel. 05753-7361

JONG GELRE
Vorden
i.p.v. 20 maart wordt er
op donderdag 12 maart
volleybal gespeeld
in het
Dorpscentrum.

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Voor een deskundig advies bij het
invullen van Uw aangiftebiljetten
1980 houden wij

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 11 MAART

- WOENSDAG 18 MAART

- WOENSDAG 25 MAART

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

Dir. B. H. J.deRegt
B. J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, Vorden -Telefoon 05752-1485

Onderlinge kompetitie
Damclub DCV
Senioren hoofdklasse: H. Grotenhuis -
B. Nijenhuis l - 1 ; S. Wiersma - B. Breu-
ker 1-1; H. Klein Kranenbarg - T. Slüt-
ler 1-1; Eerste klasse: J. Lankhaar - G.
Dimmendaal 0-2; H. Wansink - B.
W e n t i n k 1-1; H. Esselink - J. Hoenink
0-2; (i. Brummelman - W. Sloetjes 1-1;
H. Hoekman - B. Rossel 1-1.
Jeugd groep 1: G. Brinkman - W. Huls
hof 0-2; M. van Burk - W. Rietman 2-0;
I . Rouwenhorst - W. Berenpas 0-2; A.
Plijter - E. te Ve l thu i s 0-2; M. Boers-
broek - E. Hengeveld 0-2; R. Sluiter -
N. de Klerk 2-0; P. Besselink - M. Boer-
kamp 0-2; J. v.d. Kamer - R. Slütter 0-
2; E. Brummelman - H. v.d. Kamer 1-1;
C,roep 2: H. Norde - G. Wenneker 1-1;
l v. l si - H. Berenpas 0-2; B. Huetink -
A. Hoekman 2-0; B. Voortman - R.
Holsbeeke 2-0; B. Nuesink - S. Verhoe-
ven 2-0; Rr. Chotkan - H. Wilgenhof 2-
0; H. Hissink - B. v. Zuylekom 1-1; H.
Berenpas - J. Brandenbarg 2-0; R. Hols-
beeke - A. Hoekman 1 - 1 ; l v . l st - H.
Wilgenhof 2-0; H. Norde - .1. Kuin 0-2;
B. Voortman - Rr. C "hot kan 1-1; H. Be-
renpas - H. Hissink 0-2; J. Kuin - H.
Wilgenhof 2-0.

21 maart feestavond Kranenburgs Be-
lang.

23 maart Vergadering C. D. A.

20 maart Uitvoering Sursum Corda
21 maart Uitvoering Sursum Corda
28 maart Uitvoering Sursum Corda
5 mrt. Bejaard.kring Dorpscentrum
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
18 mrt. Filmavond Stichting Jeugdsoe.
19 mrt. Bejaard.kring Dorpscentrum
24 mrt. K.P.O.
31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

I april Vordense Winkeliersvereniging
Lezing van het C.I.M.K., Zaal
Bakker

2 april Bejaard.kring Dorpscentrum
3 april Modeshow Modehuis Lammers
4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta

I 1 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum
reisje

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 Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

20 juni Uivoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoe. •

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoe.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoe.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoe.



JACQARD PULLOVER
in ecru - geel - khaki

combinatie

49,-
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

(l

H 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

GIPSPLATEN

1 - 1 5 platen Yj/1/pernV

1 5 en meer /rO\/ per m^

DOE-HET-ZELF CENTRUM HARMSEN

Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

OP GOEDE VOET

Modieus afgewerkte
elegante sandalet

met 5 cm hak

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ASJE-
ME-

NOU

HEREN PILOTEN-
SHIRTS

d*
JP ^9

MERK MONSIEUR B
Het bekende pilotenshirt in uni-kleuren is weer
volop voorradig.
Dit kwaliteitsshirt met epouletten
en dubbele borstzak kost bij
De Tuunte natuurlijk weer
bijna geen geld

TUUNTEPRUS 17,50
KINDER REGENJAS

&&V^:«. ~<ti$> ^C^

***^ f$fi

Een 2-zijdig te dragen regenjas, gemaakt van een zware
kwaliteit canvas, welke van buiten
geel bespoten is en blauw van binnen.
Een zeer sterke jas voor een
zeer speciale prijs

TUUNTEPRUS 19,50
CAMPINGSTOEL

df «C«̂ b

Een mooie bruine klapstoel met bruin geruit dekje.
Deze fantastische stoel welke nu extra goedkoop is,
moet u nu alvast gaan kopen
want in de campingtijd
is hij veel duurder

TUUNTEPRUS 19,50
700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Black b Decker klopboor en schroevedraaiermachine
Een Titan variotoer machine met meerdere mogelijkheden. Hij is
prachtig verpakt in een ijzeren kist en heeft 1 jaar volledige garantie
De boorkop is 1 3 mm en verbruikt 500 Watt.
De normale adviesprijs is 298,- WEEKTOPPER

Kop en schotel
Een gemeleerde kop en schotel in een crèmekleur. Ook ideaal voor de
horeca want is gemakkelijk stapelbaar. m r\f\
De normale Tuunteprijs is 2,25 WEEKTOPPER 3 stuks 4, 3 U

Te koop: g.o.h. damesbrom™
fiets, bij
J. Berenpas, Mosselseweg 5,
Vorden, tel. 05752-6772

JONG GELRE
Vorden

i.p.v. 20 maart wordt er
op donderdag 12 maart

volleybal gespeeld
in het
Dorpscentrum.

SLECHT GAZON?
De oorzaak kan vervilting
zijn.

Huur daarom even een
VERTIKUTEER-
MACH IN E.

Vrijblijvend inlichtingen bij

H. Klein Hesselink & Zn. c.v.
Ruurlo. Tel. 05736-278
's avonds 498.

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

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

met
Televisie

reparaties
- direct

:L naar

mode-show
op maandag 9 maart a.s.

's avonds 8 uur
in zaal Bakker

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Kaarten verkrijgbaar bij genoemde zaken

VORDEN - TEL. (05752) 1381

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

OoA i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

Wij prolongeren onze
VOORDEELAANBIEDINGEN

witte damesblouses l/m

3 dessins

overhemden - FABLO

nu

nu

19,95

45,-

29,50

VRIJDAGS KOOP A VOND
WOENSDAGSMIDDAGS OPEN!!

Modecentrum

Ruurlo



KARNEMELK
Liter

Mona magere

KWARK
450 gram

BLUE BAND

MARGARINE

VISSTICKS
10 stuks
VIT A. Van 205 voor

Sperciebonen
500 gram
VITA. Nu

Patat frite
VOOR GEBAKKEN
Kilobaai

HAZELNOOT
KOEKEN
13 stuks

OF TARWE 1K1
Minimumprijs • \J m

CASINO-
BROOD
Gratis gesneden

Lunchbollen
6 harde

NIEUWSTAD 5 — VORDEN

KG THEEZAKJES
Doosje

Roland
MARGARINE
Pakje

A&O
ONTBIJTKOE::
400 gram

Gebroken Rl
Kilo baal

MAANDAG 9 maart

HUTSPOT
Panklaar - 500 gram

Speklappen
MAGERE kilo

Kotex
Miniverband
20 stuks

DINSDAG

ZUURKOOL
UIT HET VAT 500 gram

VLEES
RIBBETJES
Kilo

DIXAN
Karton
2 kilo

Slagroom
schnitte
Bourgondische
appeltaart RRfl
Voor W WW

JONGE ZACHTE JENEVER
KENBORCH Van 15,95 voor 1445
FLORIJN JONGE JENEVER

Van 16,25 voor 1475

IT

SLA

KOMKOMMER

STOOFPEREN kilo

GOLDEN DELICIOUS 2 kilo

Spaanse SINAASAPPELS 2 kilo

l JMATENPUREE
Blikje

L Donderdag -
Vrijdag - Zaterdag

500 gram Kilo

Magere VARKENSLAPPEN448750
BRETONS GEHAKT 500 gram

SCHENKEL MET BEEN 500 gram

GEPANEERDE SCHNITZELS 100 gram

TONGEWORST 150 gram

ONTBIJTSPEK 100 gram

BOERENLEVERWORST 200 gram

KOMKOMMERSALADE bakje

WOENSDAG 11 maart

RODE KOOL
PANKLAAR
500 gram

GEHAKT
H. O. H. -Kilo

STROPDASSEN
PILOTEN OVERHEMDEN maat 371/m 43 1495
SPIJKERBROEKEN
HEREN MAAT 44-56 / DAMES MAAT 38-50 2995



/etter bdy
rokken/blouses/pantalons /

blouse Korien f 59,95
rok Ester f 135-

DEZE PRIJZEN BEWIJZEN DAT
MOOI TAPIJT BIJ ONS NIET DUUR IS

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheerwol

van: f229,-
deze week voor

+ gratis leggen

189,-
per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, nylon

van: f 119,-
deze week voor

+ gratis leggen
79,-

per meter

SLAAPKAMERTAPIJT
400 cm breed, nylon
in twee kleuren

deze week voor

-f gratis leggen

69,-
per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 cm breed, zuiver scheerwol
één van de zwaarste kwaliteit

van: f 375,-
deze week voor

+ gratis leggen

298,-
per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 cm breed,
nylon (met korte luspool)
zware kwaliteit
van: f 149,-
deze week voor

+ gratis leggen

H-IOfJVJV^I /

129,-
per meter

KATOENEN TAPIJT
400 breed, kleur: beige

zolang de
voorraad strekt

+ gratis leggen

109,-
per meter

HELMINK b.v
Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1514

reservering voor latere levering is mogelijk
uit voorraad leverbaar

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Tijdelijk ongekende
keukenaanbiedirfg
Prachtige
eiken/ 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.

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.

Kek-Fijn Juniorsparen.
Daar kan geen spaarvarfien omheen.

jonge spaarders verdienen een extra beloning, vindt de
Bondsspaarbank. Daarom heeft de Bondsspaarbank de speciale Piek-Fijn
Juniorrekening voor kinderen tot I I jaar.

Het is de spaarvorm die jonge spaarders beloont met een fikse
rente van 7/:% plus nog eens 5% extra premie per jaar!* Echt, daar kan zelfs
t vetste spaarvarken niet omheen.

Kom dus naar de Bondsspaarbank, de spaarspecialist van huis uit.
En profiteer van Piek-Fijn Junior.

Piek-fijn Junior
beloont jonge spaarders met7y2%rente + 5%premiel

*Over een gespaard bedrag van netto max. f 720,- per jaar.

BONDSSPAARBANK "
Alle zaken voor alle mensen. •

Holtslag
B.V.

SPOORSTRAAT 28,7260 AA RUURLO
TEL. 05735-2000

Finales wintercompetitie
lichtgewichtklassen
touwtrekken

De finales van de wintercompetitie
touwtrekken zullen voor wat de lichtge-
wichtsklassen en de overgangsklasse be-
treft worden gehouden op zondag 15
maart aanstaande. De TT V Erichem zal
in de sporthal te Beusichem dit laatste
toernooi van gewest Oost van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond organiseren.
Het is het vierde toernooi.
In de A-klasse zullen de ploegen van
Bekveld en Oosterwij k ongetwijfeld de

toon aangeven. Ook het Warnsveldse
Treklust en de Beltrumse Bisons kunnen
voor een verrassing zorgen.
Vorden en Bekveld hebben in de B-
poule in voorgaande toernooien de
meeste punten behaald. Maar ook
EHTC en Eibergen zijn in puike condi-
tie zodat hier volop spanning aan de
touwen komt. In de overgangsklasse ko-
men vier ploegen in de "arena". De ver-
wachting is dat Vorden, dat met twee
achttallen in deze klasse uitkomt, ook
nu de hoogste ogen gooit. Verdere deel-
nemers zijn Bekveld en het Zelhemse
Oosterwij k.

Zaalvoetbal
Vrijdag 6 maart is de uiterste inschrij-
vingsdatum voor hè bedrijfsvoetbal-
toernooi van Vorden dat op zaterdag 28
maart in de sporthal te Hengelo zal wor-
den gehouden. Tot op heden hebben
zich voor dat toernooi de volgende
teams ingeschreven: Sorbo, Rotonde /
Pantoffeitje, Zuivelfabriek, De Her-
berg, PTT, Gems, Uenk, Oldenhave en
Arco. 's Avonds wordt er in bar-bodega
't Pantoff eitje een feestavond gehouden
met medewerking van een bekend dan-
sorkest. Tevens zullen dan de prijzen
worden uitgereikt.


