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1. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Reumafonds vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 11 tot en
met 16 maart.

2. Militaire oefeningen
Van 11 tot en met 15 maart a.s. zal er
een militaire oefening worden gehou-
den in deze gemeente. Het betreft een
oefening in het aan- en afvoeren van
oefengewonden. Tijdens deze oefe-
ning zal er geen gebruik worden ge-
maakt van losse munitie. Particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen.

3. Tjjdelijk afsluiten van overwegen
In verband met onderhoudswerk-
zaamheden zal de spoorwegovergang
aan de Oude Zutphenseweg op 14
maart 1985 van 8.30 uur tot 15.00 uur
afgesloten zijn voor alle verkeer be-
halve voetgangers.

Op 15 maart zal de spoorwegovergang
aan de Gazoorweg van ongeveer 8.30
uur tot 15.00 uur afgesloten zijn voor
alle verkeer behalve voetgangers,
eveneens vanwege daaraan te verrich-
ten onderhoudswerkzaamheden.

4. Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing
Zoals u in de advertentie in dit blad
kunt lezen heeft de gemeenteraad in
zijn vergadering van 26 februari j.l.
een beslissing genomen inzake de ver-
deling van de voor dit jaar te verwach-
ten bijdrage binnen het kader van de
stads en dorpsvernieuwing. Dit voor
1985 op f 172.800,- berekende bedrag
is als volgt onderverdeeld:

- Woningverbetering van door de ei-
genaar bewoonde woningen (deel van
de per l januari j.l. vervallen regeling
Verbetering Particuliere Woningen
1979/II) f 125.000,-
— Gemeentelijke monumenten:
(panden die op de gemeentelijke mo-
numentenlijst geplaatst worden)

f 20.000,-
- Inschakeling externe deskundigen
voor opstellen meerjarenplan 1986-
1990 f 10.000,-
- Reconstructie Marktplein Ie fase
(groenvoorzieningen) f 17.800,-

f 172.800,-

Binnen het kader van de eveneens via
deze wet bestaande mogelijkheid tot
bedrijvensteun (verplaatsting etc.) is
bovendien een beroep gedaan op de
zogenaamde "knelpuntenpot" voor
de sanering van het milieuhinderlijke
pluimveebedrijf in de kern Kranen-
burg.
Omtrent de mogelijkheden voor sub-
sidie woningverbetering zal in een
volgende editie meer aandacht wor-
den besteed.

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
(1986 -1990) *
Over de per l januari jl. in werking ge-
treden Wet op de Stads- en dorpsver-
nieuwing is in eerdere uitgaven van
dit blad (rubriek "Gemeentenieuws")
al de nodige informatie verstrekt.
Omdat wij beseffen dat de materie
niet eenvoudig is, maar wel uitermate
belangrijk voor (groepen van) indivi-
duele burgers zal ook in de komende
edities getracht worden informatie
over deze wet en de consequenties
daarvan te blijven geven.
Een eerste mogelijkheid daarvoor is
dat voor l april a.s. al weer bij Gedepu-
teerde Staten in te dienen meerjaren-
plan stads- en dorpsvernieuwing (pe-
riode 1986-1990).* Naar aanleiding van
een met de medewerking van DHV
Raadgevend Ingenieursbureau b.v.
opgesteld rapport, genaamd "Dorps-
vernieuwing Vorden, adnzet voor een
voortschrijdend meerjarenprogram-
ma" zijn voor de hiervoor genoemde
periode de volgende zaken de revue
gepasseerd.

A. WONEN
— Woningverbetering van de door de
eigenaar bewoonde woningen. Het
verlenen van subsidie/een bijdrage op
vezoek van de eigenaar, in de kosten
van verbetering van een door hemzelf
bewoonde woning (uiteraard voor zo-
ver vallende binnen de criteria van de
door de gemeenteraad vastgestelde
subsidieverordening stads- en dorps-
vernieuwing).
- Monumenten en bepalende gebou-
wen. Het verlenen van een subsidie -
op verzoek van de eigenaar/gebruiker
in de kosten van restauratie van een
op de gemeentelijke monumenten-
lijst geplaatst pand. De betreffende
lijst zal naar verwachting medio dit
jaar kunnen worden vastgesteld.
- Verbouw jeugdcentrum tot wooneen-
heden Ook aan dit - al eerder op stapel
staande projekt - wordt in dit kader op-
nieuw aandacht besteed. In verband
met huurbescherming voor de huidi-
ge huurder is realisatie eerst in 1989
mogelijk.

B. WERKEN (winkels en bedrijven)
Aan een aantal bedrijven, waaronder
Gems, Woltering, Aral, Barendsen en
het voormalig opslagterrein aan de
Schoolstraat wordt een passage ge-
wijd. Voor een enkel bedrijf wordt in
het rapport de aanbeveling gedaan te
onderzoeken of maatregelen te over-
wegen zijn (uiteraard eerst na overleg
met de betrokken bedrijven te star-
ten). Ook aan het winkelapparaat
wordt een passage gewijd. Conclusies
worden - in afwachting van de nadere
onderzoeken/beslissingen met be-
trekking tot een eventuele verkeers-
omleiding - nog niet getroffen.

C. WELZIJN
Geconstateerd wordt een behoefte
aan betere huisvesting voor de jeugd-
afdeling van de bibliotheek. Zulks be-
hoort tot de mogelijkheden via aan-
passing van het bestaande gebouw.
Ook wordt gesignaleerd dat er moge-
lijk vervangende ruimte dient te wor-
den gevonden voor de peuterspeel-
zaal, waarvoor de huidige ruimte in de
sporthal niet meer voldoet, terwijl die
ruimte ook benodigd is t.b.v. de sport.
Vervolgens wordt gesignaleerd dat
door de inwerking treding van de Wet
op het basisonderwijs vermoedelijk
een tweetal kleuterscholen vrijko-
men. Zo ook het door de nieuwbouw
vrijkomende huidige schoolgebouw
in Kranenburg.

Aan herbestemming van die terreinen
met/zonder opstallen dient aandacht
te worden geschonken: In dat kader is
ook aandacht besteed aan de onvol-
doende huisvesting van het Groene
Kruis waarvoor wellicht op één dezer
terreinen een oplossing gevonden kan
worden.

D. OPENBARE RUIMTE/INFRA-
STRUCTUUR
Zonder hieraan conclusies te verbin-
den wordt ook hier de besluitvorming
in het kader van een omleiding ge-
noemd. Zulks om redenen dat een
aantal projekten nauw samen kan
hangen met een besluit terzake (b.v.
geluidshinder bestrijding door andere
wegbedekking; herprofilering kruis-
punten tegen sluiproutes; parkeerbe-
hoefte in het dorp etc.
Als mogelijke projekten worden ge-
noemd:
- reconstructie marktplein, zowel de
groenvoorzieningen, eventuele aan-
passing van de Jbestrating en herstel
van de pomp;
- het doortrekken van de Komvon-
derlaan naar de Horsterkamp met
mogelijkheden (eenzijdig) voor be-
bouwing; betere ontsluiting openbaar
groen langs Vordense Beek; betere
toegankelijkheid parkeerruimte be-
drijven langs de Dorpsstraat; creatie
van een openbare ruimte voor een wat
grote rtiaaL^or b.v. bijzondere eve-
nementen^Peen braderie etc.;
- tegengaan sluiproute voor vracht-
verkeer Ruurlo-Wichmond via de
Schoolstraat/het Hoge;
- de wenselijkheid van het opstellen
van een paj|^erplan voor het dorp,
waardoor ^pg en aanbod op elkaar
kunnen worden afgesteld;
— aandacht voor groenvoorziening
langs de Vordense Beek (in relatie tot
dootrekking Komvonderlaan);
- het opstellen van een bomenplan
waarin diverse toekomstbeelden wor-
den geschetst. Op basis daarvan kan
worden aangegeven waar jonge aan-
plant dient te geschieden;
— riolering de Boonk e.o. Alhoewel
een onderzoek van watermonsters uit
de sloot daartoe geen aanleiding geeft
zijn de klachten van omwonenden
van dien aard dat nader onderzoek
plaats vindt naar de oorzaken van
stankoverlast.
Aan de hand van de resultaten van dat
nadere onderzoek zullen verdergaan-
de maatregelen dienen te worden be-
zien.

E. OVERIGE PROJEKTEN
Naast het vorenstaande wordt in het
rapport nog de mogelijkheid van her-
bouw van de Watermolen nabij het
kasteel/gemeentehuis genoemd.
Het vorenstaande leid globaal tot het
volgende overzicht met de daaraan
verbonden kostenraming (saldo ten
laste van het stadsvernieuwingsfonds
dan wel op andere wijze bij te dragen).

1. Wonen
verbouw jeugdcentrum tot wooneen-
heden f170.000,-
woningverbetering
(jaarlijks) f 100.000,-
monumenten (jaarlijks) 30.000,-
nieuwbouw doortrekken
Komvonderlaan alsmede
groenvoorziening en
Vordense beek 273.000,-

2. Werken
diverse onderzoeken 23.000,-

3. Welzijnsvoorzieningen
verbouw bibliotheek met
jeugdafdeling 80.000,-
peuterspeelzaal
(bij nieuwbouw) 112.500,-
Groene Kruis (nieuwbouw) self-sup-
porting.

4. Openbare ruimte/infrastructuur
doorgaande weg (voorlopig tot def.
besluit) p. m.
marktplein
schoolstraat/het Hoge
parkeerplan opstellen
bomenherstel
(station en marktplein)
opstellen bomenplan
onderzoek riolering
de Boonk e. o.

5 Overige
restauratie Watermolen (rekening
houdend met subsidie ad f 1 10.000,-in
het kader van W.V.M.) 400.000,-

p. m.
93.500,-

p.m.
5.500,-

49.000,-
5.500,-

Aangezien de gemeente V o p n ge-
noemde periode hooguit aanspraak
kan maken op een bedrag van ca.
f216.000,- per jaar zal het u duidelijk
zijn dat het niet mogelijk is alle hier-
voor genoemde projekten etc. te reali-
seren binnen de periode tot 1990.
Daar komt nog bij dat het meerjaren-
programma jaarlijks dient te worden
bijgesteld. Aan de hand van de resul-
taten van genoemde nadere onder-
zoeken; de besluitvorming in het ka-
der van de verkeersomleiding even-
tuele nieuwe knelpunten etc. zal in de
komende jaren zeker nog een bijstel-
ling dienen plaats te vinden.
Op basis van de thans te verwachten
bijdragen en de kosten van de diverse
projekten heeft het college voor het
meerjarenplan 1986-1990 het volgen-
de opgevoerd.

Wonen
Verbouw jeugdcentrum
Woningverbetering
Monumenten
Nieuwbouw doortrekken
Komvonderlaan, alsmede
groenvoorzieningen
Vordense Beek

1986

100.000
30.000

20.000

1987

100.000
30.000

72.000

1988

100.000
30.000

81.000

1989
170.000
100.000
30.000

1990

100.000
30.000

reserveüjst

100.000

Welzjjn
Verbouw bibliotheek
met jeugdafdeling
Peuterspeelzaal (bij nieuwbouw)

Openbare ruimte/infrastructuur
Marktplein 41.000
Opstellen parkeerplan 5.500
Bomenherstel
(station, marktplein) 8.000

Bomenplan 5.500
Riolering De Boonk,
(onderzoek) 5.500

Overige
Diverse onderzoeken, waaronder
bijhouden meerjarenplan 8.000

5.000

80.000
112.500

52.500

11.000
station

5.000 5.000 8.000 5.000

Totaal Generaal
Te verwachten bijdrage
Verschil

223.500
216.000

7.500

218.000
216.000

2.000

219.000
216.000

3.000

308.000
216.000

92.000

138.000
216.000

78.000

N.B. De hier genoemde bedragen zijn de saldi der kosten.
Op de reservelijst opgenomen objekten/zaken zullen/kunnen waar nodig/mogelijk worden ingevoerd bij b.v. de jaar-
lijkse bijstelling dan wel indien daarvoor tussentijds ruimte gevonden kan worden.
Opgemerkt dient te worden dat de eerste behandeling door het college een globale geweest is. Ook het college zal
zich - mede aan de hand van de inspraak - nog beraden over eventuele aanpassingen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

maart a.s.
Mondeling reageren is mogelijk voor-
afgaande aan de vergadering van de
commissie voor algemeen bestuur c.a.
te houden op dinsdag 19 maart a.s. om
20.00 uur in het kasteel/gemeente-
huis. In dat geval moet menzich uiter-
lijk 10 minuten voor aanvang melden
bij de voorzitter of de secretaris van
die commissie.
Bij reakties dient men zich te beden-
ken dat, alles wat men opgevoerd wil
zien financiële begrenzingen kent van
de jaarlijkse bijdragen ca. 216.000,-.

Bidstond voor Gewas
en Arbeid
In de gereformeerde en in de her-
vormde kerk wordt op woensdag 13
maart de bidstond voor gewas en ar-
beid gehouden. Nu de winter voorbij
is, wacht ons weer een nieuw werksei-
zoen op het land. En ondanks alles
waartoe de mens technisch in staat is,
blijft voor werkenden en niet-werken-
den de bede van kracht: "geef ons he-
den ons dagelijks brood". En daarbij
ligt meer dan ooit de nadruk op het al-
le mensen omvattende woord: "ons".
Wie dit bidt, vraagt tegelijk om een
rechtvaardig delen van het brood. Het
is een bede om gerechtigheid.

Aktie Gast aan Tafel
Die aktie moet dóór gaan. Daarom
worden in de dorpskerk in de bidstond
de spaarbusjes weer ingezameld. En
bij de uitgang worden door de diake-
nen weer nieuwe spaarkartonnetjes
aan ieder gezm uitgereikt.
Zolang er honger is in de wereld, kun-
nen we ons brood niet eten, zonder
daadwerkelijk te denken aan al die
mede-mensen, die het brood-nodige
missen.

Evaluatie-avond winterwerk
Het gezamenlijk winterprogramma
van de herv. gemeente en de gerefor-
meerde kerk loopt ten einde. Daarom
wordt op maandag 11 maart 's avonds
8 uur in "de Voorde" een samenspre-
king gehouden over de ervaringen in
gesprekskringen en leerhuis-avonden
van de voorbije maanden.
Bedoeling is, na de terugblik van el-
kaar de wensen en suggesties te verne-
men voor het vormingswerk in het
nieuwe seizoen. Alle betrokkenen en
belangstellenden worden hier ver-
wacht.

GEBOREN: Barbara Rafaël Klein
Bramel.
ONDERTROUWD: D.G. Regelink
en R. Maalderink.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: W.A. van Boven-
Voorhorst, oud 89 jaar.

Gelijk ook is geschied bij het plan voor
1985 bestaat voor een ieder gelegen-

heid zowel schriftelijk als modenling
te reageren op het voorgestelde plan.

Schriftelijke reakties kunnen worden
ingediend tot en met donderdag 14

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord-commu-
niedienst; Zondag 9.00 uur Eucharis-
tieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. J. van
der Wal, ten Boer; woensdag 13 maart
19.30 uur ds. J. Veenendaal, Bidstond
voor gewas en arbeid.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 10 maart geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra;
woensdag 13 maart 19.00 uur Biddag
voor Gewas en Arbeid ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 maart dr. Haas, tel. 1678.
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 i

Van zaterdag 9 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Wech-
gelaer. Tel. 1566. Verder hele week
dienst van 19.00-7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9-10 maart J.H. Hagedoorn, Lochem.
Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2J29.
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.



ELEGANT EN
COMFORTABEL

Een luxueuze zomer-
schoen met ideale
eigenschappen. De
plissé rand zorgt voor
een perfekte voet-
omsluiting. Het soepele
leer en de stevige
gewelfde binnenzool
garanderen een uitste-
kende pasvorm en
ondersteuning.
Verkrijgbaar in een
extra brede wijdtemaat
en 2 hakhoogten.
Maten 3 t/m 91/2.

MÉÉR DAN EEN
MODESCHOEN

Uw Cristalluxe dealer:

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden.
Tel. 1342.

EIGEN-
GEBAKKEN
BESCHUIT.

WEET U HOE
'T SMAAKT?

Op ambachtelijke wijze gebakken
Waarvoor de beste grondstoffen
worden gebruikt. Waarin een grote
dosis vakmanschap is verwerkt. Zo-
dat u kunt proeven dat het nog alle-
maal ECHT smaakt Als vanouds,
onovertroffen
Uw Echte Bakker bakt ze nog zélf,
daar kunt u ze krijgen. Eigengebak-
ken beschuit voor een nog betere
goeiemorgen!

ASSELT

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
voknton-optkxMi

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Qö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Hé, diehypotheek.
van de bank met de

blijkt inderdaad stukken gunstiger.

Ga bij het afsluiten van een hypotheek niet over één nacht ijs.
Ga in elk geval ook even langs de Bondsspaarbank. U weet wel: de bank met de S. Het zou

ons niets verbazen als u daar aangenaam verrast zult worden. Door een hypotheek die
stukken gunstiger i ïn dat past natuurlijk helemaal
in uw straatje. Het geheim? Nou, zo geheimzinnig is het eigenlijk niet. De bank met de S is in

ons land gewoon één van de grootste verstrekkers van hypothecaire leningen. En daarom
groot in hypotheken!

De rente is nu heel aantrekkelijk.

vanaf7,8%
Wij zijn specialisten "van huis uit"!

Alsheto0g| i?i0d inkmetdeS?
Wij len alle hypotheekvormen als onze eigen broekzak. Daarom mag u van ons een

•n goed advies verwachten. En vanzelfsprekend gunstige voorwaarden en een
^H gunstige prijs.

t! Met verder vertellen
Anders zijn ze straks

nog uitverkocht!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

De Zutphense begrafenis 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.

discotheek „De Jaeger" LIVE IN RUURLO

ZATERDAGS! LIVE

9 MAART: „WAANZIN"
(gewoon waanzinnig goed)

16MAART:„ZZIP"
(Originele frisse pop)

23 MAART: „ROTOR"
Ex Diesel en Turbo (Westcousrock)

30 MAART: „BERTUS

STEIGER PIEPE BAND1

(De Brabantse Normaal)

Service station

Edwin v.d. Weijden
Zutphenseweg 30 - Vorden - Telefoon 05752-1840

Voorjaar!!
U gaat de auto weer verzorgen en de winterbeschadigingen
opnemen. Wij hebben hiervoor alle
was-, poets- en reparatie producten voor in voorraad.
Ook voor blijverKJjKJto-onderhoud en lage brandstof pri j -
zen, natuurlijk naar: ARAL Service Station Edwin v.d. Weijden.
P.S. Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 uur tot 18.00 uur
zondag 10.00 uur tot 19.00 uur



Onze smederij is
weer uitgebreid
en de winkel een
flink stuk groter
met véél meer keus:

da's goed voor een feestelijkbpen huis'
En als we zeggen: feestelijk, dan bedoelen we dat ook net zo. Want op WOENSDAG 13 MAART wordt onze zaak weer
geopend en vanaf 14.30 uur is iedereen van harte welkom om onze vergrote smederij en de sterk uitgebreide collectie in onze
nieuwe winkel te komen bekijken. Om te zien hoe Barendsen in de smederij nog beter de stallenbouw kan verzorgen en
hoeveel meer keus in de winkel kan worden geboden. En hoe overzichtelijk alle artikelgroepen nu uitkomen door een betere
presentatie. De verkoop begint de dag daarna op donderdag 14 maart vanaf 9 uur. Maar eerst willen we met al onze klanten
uit wijde omtrek de opening van onze zaak vieren en u dus feestelijk ontvangen op deze "open-huis"-dag, waar u yan harte
welkom bent op WOENSDAG 13 MAART tussen 14.30 en 21.30 uur. O ja, er zijn die dag ook boeiende demonstraties met de
nieuwe Tefal-collectie en de houtbewerkingsmachines van Dewalt.

da's natuurlijk óók goed voor een leuke actie!
Onze winkel is uitgebreid met maar liefst tweeduizend nieuwe
artikelen. Er is dus nóg meer keus bij Barendsen. Hoeveel keus?
Dat leek óns een goeie vraag voor een leuke actie bij deze nieuwe
start. Vraag aan u: kom 's langs, bekijk die grandioze collectie
huishoudelijke artikelen, gereedschap, tuinspullen, kachels
enzovoort. Schrijf op de wedstrijdkaart hoeveel verschillende
artikelen er nu naar uw mening in totaal verkrijgbaar zijn.

MET DAT ENE CIJFER KUNT U EEN VAN DE

VELE FRAAIE PRIJZEN WINNEN.

DIT ZIJN DE PRIJZEN:
Ie pnjs: een compleet tuinameublement,
2e pnjs: een electrische graskantentrimmer,
3e prys: een Tefal Burger om zelf vliegensvlug een hamburger
te maken.
4e t/m 10e pnjs: een cadeaubon van f25,- te besteden bij ons
in de zaak
Voorwaarden: U kunt zonder koopverplichting meedoen aan deze
wedstrijd - winnaars worden zij die het juiste aantal hebben ingevuld op
hun kaart of daar het dichtste bij zijn. Kaarten inleveren uiterlijk zaterdag
23 maart 1985. Het juiste aantal verschillende artikelen dat we voeren, is
genoteerd in een brief die is gedeponeerd in de kluis van de Rabobank
Vorden. ~~

barendseii
nu nóg meer keus en voorlichting
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

EEN HELEBOEL BESTE
VOORDEELAANBIEDINGEN
Vanaf doi^terdagmorgen 14 maart om 9.00 uur kunt u u
voordeel ̂ fcn met een tiental "open-huis"-
voordeelaanbiedingen. Deze aanbiedingen gelden - zolang de
voorraad strekt - tot en met zaterdag 23 maart 1985.

10 maal feestelijk voordeel
uit de afdeling Huishoudelijke artikelen

1 een erg mooie set van
3 kop en schotels - wit met een
fijn gekleurd randje voor

2 een raam wisser in vrolijke
rood/witte uitvoering, inclusief
een spons en toch maar

3 een vloerwisser compleet met
uitwringmechanisme en spons voor

4 uw planten komen extra mooi uit in witte
bloempotten nu als voordeelaanbieding al vanaf

5 de originele Brabantia
strtfktafel koopt u nooit
meer zo voordelig als nu,
voor maar

7,50

5,95

6,95
2,50

49,95
uit de afdeling gereedschappen
6 soldeerbrander ook voor het
zwaardere werk van 49,95
voor 28,95

7 deze Black & Dekker vlakschuurmachine
model DN 41, om nooit meer uren met de hand te
schuren. En dat voor zo'n prijs (van 99,-) nu voor 65,00

ON 41

28,95
8 soldeerpistool om snel kleine
soldeerkarweitjes te
kunnen doen - direct warm -
van 49,95 nu voor

9 de Black & Dekker verfstripper
(model 991) brandt vliegensvlug
alle verfresten van het hout
voor geen 98,- maar voor

10 een 31-delig ladenkasge voor het overzichtelijk
opbergen van kleine spullen als spijkers, schroeven
e.d. - Pak nu de kans van 67,50 nu voor 39,95
Verkoop vanaf donderdag 14 maart om 9 uur. Deze
feestaanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
uiterlijk tot en met zaterdag 23 maart 1985.

Op 28 februari 1985 werden
wij de gelukkige ouders van een
zoon.

We noemen hem

MARTIN
MATHIJS

Ar/e en Jeanine
Gotink-Gillis

Hoetinkhof 95,
7251 WK Vorden.

Erg blij en dankbaar zijn wij met
de geboorte van onze zoon

WIN G CHUK
ROBERT

C.F. Li
Y.F. Li-Liu

Vorden, 4 maart 1985
Dorpsstraat 28.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTtRU
TtNKATÏ

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

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. UI7ÏRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Op maandag 11 maart hoop ik

G.B. LEBBINK

mijn 90ste verjaardag te vieren.

U kunt mij hiermee feliciteren opzaterdag 16
maart a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

Vorden, maart 1985
Ei ken l aan 27.

x^x^x^x^>^»x^x^v<

Ter gelegenheid van het 45-jarig dienstver- \
band en het vervroegd uittreden van de heer

§
§B. VREEMAN

houden wij een receptie op zaterdag 16maart §
1985van 17.00 uurtot 18.30 uur in HetPan- §
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij dat van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

EMILE BERNARD BLEKMAN

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: S. Blekman-Kromowidjojo
Vorden: Yvonne Biekart-Blekman

Wim Biekart
Peggy en Paula

Zutphen: Henry Blekman
Hannie Berendsen

7251 XK Vorden, 28 februari 1985
Hertog Karel van Gelreweg 17.

De crematie heeft inmiddels plaats gehad op maandag
4 maart te Dieren.

Zaterdagmiddag 16 maart
huisdierenverkiezing 1985
Dorpscentrum.
Aanvang 13.00 uur.
Entree f 1,-.

Vorden, maart 1985
J. J. WOLTERING & ZN. B.V.

\ Het Hoge 23, 7251XT Vorden.

Hallo heren,kies

COLL

Gaarne zouden wij u willen
adviseren NU uw

motorgazonmaaier
na te laten zien. Wordt zo nodig bij
U opgehaald.

Bel 1393.

Fa. Kuypers
DORPSSTRAAT 12 - VORDEN

SPECIAAL
AANBEVOLEN VOOR

HET WEEKEND

TOMPOUCEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Gevraagd: gelegenheid om
maïs te verbouwen of
mais te kopen. Omg. Vor-
den-Hengelo.
Tel. 05752-2480.

tt JAAR

HJED VOOR MINDER GEU)

Rundergehakt
1 kg

VOOR DE BOTERHAM

GEBR. GEHAKT
150 gr

Leverkaas
150 gr.

1,55
1,45

KEURSLAGER

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Deze veterschoen
van pure
klasse past
u zeker.

In de maten
36 t/m 47.

4131

Verkrijgbaar bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

Gefeliciteerd
Henk Mombarg
Derk Besselink
Hans Chevalking
Henk Dekker

Harry Eggink
Johan Pardijs
Jan Visschers
Jan Zweverink

met het behalen van Uw Elfstedenkruisje
in de wedstrijd- en toertocht.

Bestuur IJsver. Vorden

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

JUBILEUM DASH
Uw gift is van harte welkom op
rek. 36.64.67.700 bij de Rabo
(p.g. bank 862923).
Vergeet U het niet?

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 26 februari 1985
heeft besloten tot verdeling van de voor 1985 te ver-
wachten bijdrage in het kader van de stads- en dorps-
vernieuwing, en wel als volgt:
— woningverbetering van door de

eigenaar bewoonde woningen: f 125.000,-
— gemeentelijke monumenten: (panden

die op de gemeentelijke monumen-
tenlijst geplaatst worden) f 20.000,-

— inschakeling externe deskundigen
voor opstellen meerjarenplan f 10.000,-

— reconstructie marktplein, 1 e fase f 17.800,--

Vorden, 7 maart 1985
de burgemeester van Vorden,
Mr. M. Vunderink.



Grote Volvo voorjaarsshow
bij Deunk-Hendriksen in Ruurlo
van 1 maart t/m 16 maart
Naast de Volvo 340 en 360 serie tonen wij u: De Volvo 360
GLS Sedan in antraciet metallic, met lederen bekleding, 4 met
leder beklede hoofdsteunen en centrale portiervergrendeling.
Aktieprijs 28.990,-rijklaar incl. matten en spatlappen.
De Volvo 240 v.a. 31.060,-, de Volvo 740 GL v.a. 41.185,-

VOLVO
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

Demonstratie wagens:
Volvo 343 DL Special kleur beige met striping, spoiler,
bumperstrips, radio etc. Bouwjaar januari 1985 ca. 4.500
km. van 22.200,- voor 20.000,-
Volvo 360 5 deurs, kleur Antraciet metallic met smalle
striping, radio cassette. Bouwjaar februari 1985 ca. 2.000
km. van 26.600,- voor 25.000,-

Tevens staan op deze voorjaarsshow diverse jonge inruilau-
to's o.a.:
Volvo 345 GL zilver 1981 Automaat 50.000 km
Volvo 343 DL wit 1983 19.000 km
Volvo 343 DL wijnr. 1984 Diesel 14.000 km
Volvo 363 DL blauw 1984 19.000 km
Vol vo 363 DL Gr. mett. 1983 LPG, trekhaak .. 55.000 km
Volvo 244 GL geel 1981
LPG. trekhaak, schuifdak 95.000 km
Volvo 244 GLzw. mett. 1983
LPG, trekhaak en radio Grande luxe 27.500 km
Volvo 244 GLantr. 1984
Automaat Grande luxe uitvoering 19.000 km
Volvo 343 L blauw 1982 40.000 km
Renault 5 TL wijnr. 1982 47.000 km
Opel asc. 1.3S gr. met 1982
Automaat, trekhaak en LPG, radio/cass 55.000 km
Volvo 244 GL antra. 1983
Metallic lak, LPG installatie 74.000 km
Citroen 2CV6 rood 1980 met radio . . 55.000 km

Tot ziens op onze voorjaarsshow!

Op woensdag 13 maart a.s. geeft de
Vordense boerendansgroep

„de Knupduukskes"
een

open oefenavond
voor belangstellenden.

Aanvang 20.00 uur in bar-bodega
't Pantoffeltje te Vorden.

Koffie met krentemik wordt iedere bezoeker
gratis aangeboden.

Om grote krop Ur«JO

5 citroenen 1,50
Sinasappelen 10 mooie.java 4,50
Goudreinetten 2,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Administratiekantoor Vorden b.v.
B.H.J. de Regt B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

Traditioneel organiseren wij ook dit
jaar weer de van oudsher van ons
kantoor bekende avonden voor het
verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1984

Op:

woensdag 13 maart
woensdag 20 maart
woensdag 27 maart
zal ons kantoor geopend zijn van
half 7 tot half 9.

U kunt dan mwal Uw problemen
over tweeverdieners, voet-
overheveling, voordeurdelers etc.
bij ons terecht, immers

AKV het kantoor voor al uw fiscaal-
juridische problemen!

HOGEKWAU EI
'N LAGEPRI

OA1 KAN!

Een schitterend nylontapijt

139-
400 cm. Uitstekend geschikt
voor woonkamer.
Nu voor p. str. mtr.

* Al Uw kamerbreedtapijt wordt gratis door ons ge-
legd.

* Opslag voor latere levering is ook mogelijk

ELMINK
meubelen

• 4000 m<' Meubel- en
Tapijt-toonzalen

•"• Erkende
binnenhuisarchitectuur

. Wonmgtextiel

VORDEN
•

EIBERGEN

Slaapkamertapijt
400 cm breed
Nu reeds per str. mtr. vanaf 69-
Zuiver wollen berbers
diverse 100%. 400 cm breed
vanaf p. str. mtr. 198-
Keukenette tegels
De voor U van de T.V. welbekende
Zeer geschikt voor keuken.

Synthetische berber
Zware, leverbaar op 400 en 500 cm.
Geschikt voor woon- en slaapkamer
op 400 cm. breed per str. mtr. 110-

Een prima
ambachtelijk Hollands
Wit- of bruinbrood
800 gram

Zutphen-Eerbeek-Vorden-HengeIo(GId)-GroenIo-Borculo-Goor-Rijssen

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 11 MAART
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilbtenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank
schroeven, Melkschorten, Vesten.

l Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Boomzaagmachines
Voor:

aankoop nieuw
reparatie
alle onderdelen
huren
naar:

Fa. Kuypers
Telefoon 05752-1393.

Onze

paaseieren collectie
staat weer klaar, kom eens kijken ze
zijn prachtig.
Alles eigen fabrikaat.
Hebt u wensen, of u wilt meerdere
eieren in dezelfde maat (prijs) kom
dan s.v.p. zo spoedig mogelijk.

Banketbakkerij

U. VVItlYMlil TELEFOON 1750

Specialiteit Zwanehalzen, Leonidas bonbons



CONTACT TWEEDE BLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 7 maart 1985

46e jaargang nr. 50

WD Tweede Kamerlid Drs. Hermans:

99'Den Uyl ontmaskeren
dat komt nog

Voor de maandagavond in hotel Bakker belegde bijeenkomst van de WD bestond een overweldigende
belangstelling. DeheerDrs. L.M.L.H.A. Hermans lid van de Tweede Kamer hield deze avond een inlei-
ding over de algemene landelijke politiek waarbij hij inspeelde op aktuele ontwikkelingen.
Over het R.S. V. gebeuren zei de heer Hermans ondermeer: "Het verdienst inderdaad geen schoonheids-
prijs, maar om van Aardenne alles in de schoenen te schuiven is zeer onredelijk. De heren Lubbers en
den Uyl zijn destijds begonnen met het verlenen van overheidssteun en het was van Aardenne die op ge-
geven moment heeft gezegd we moeten stoppen met de steunverlening vanuit de overheid", aldus de heer
Hermans.

Hij benadrukte met klem dat het kabi-
net Lubbers/van Aardenne de afgelo-
pen jaren maatregelen heeft durven
nemen. "Links dacht in het verleden
alles te kunnen regelen. Binnen een
paar jaar verdubbelden de overheids-
uitgaven. Ons beleid is een duidelijk
beleid. Wij willen niet dat de genera-
ties die na ons komen moeten beta-
len", aldus de heer Hermans.
Met betrekking tot de werkgelegen-
heidpolitiek merkte de heer Hermans
op dat een geforceerde arbeidstijdver-
korting niet direkt de juiste oplossing
is voor dit probleem.
Hij toonde zich verheugd over het feit
dat het bedrijfsleven zich langzamer-
hand herstelt. "De resultaten van de
verschillende maatregelen die zijn ge-
nomen, worden zichtbaar. Het is ver-
keerd om alle heil van de overheid te
verwachten, dan worden mensen af-
hankelijk van de overheid en dat is
niet juist", aldus de heer Hermans.

"De Partij van de Arbeid zegt te weten
hoe het moet. Wat zij allemaal willen
gaat wel 16 miljard kosten en wie be-
taald dat? De WD moet helpen de
kastanjes uit het vuur te halen. Geen
leuke boodschap maar wel een bood-
schap met perspektief. Den Uyl ont-
maskeren, dat komt nog wel", aldus
de heer Hermans.

Niet eerlijk dat men
niet mag investeren

"Er zijn gebieden waar een tekort aan
mest is. Het is niet eerlijk dat men ook
hier niet mag investeren". Deze woor-
den sprak het Tweede Kamerlid Mr.
A.J. te Veldhuis naar aanleiding van
de interimwet voor varkens- en
pluimveehouderij. Een wet waar de
VVD tegen is. "Brax geeft aan hoe
groot een bedrijf mag zijn. Als we zo
doorgaan dan zal de overheid straks
gaan bepalen hoe het bedrijfsleven er
in Nederland uit moet gaan zien. En

daar zijn we het niet mee eens", aldus
de heer Te Veldhuis die er opwees dat
de boeren met betrekking op de wet
bodembescherming goed op moeten
letten. "De rol van onder meer de
standsorganisaties moet heel sterk
worden", aldus de heer te Veldhuis.

Waardering voor(

ondernemersinitiatieven
Drs. A.P.Z. van der Houwen, WD
statenlid en sekretaris van de Kamer
van Koophandel hield een warm plei-
dooi voor initiatieven van de onderne-
mers. "Als iemand uit wil breiden gaat
dat de overheid principieel niets aan.
Deze mensen moet je positief bena-
deren. Zij moeten niet te zwaar in de
wielen worden gereden. Wij moeten
waardering voor hen hebben", aldus
de heer van der Houwen die nog even
wees op de primaire streekgebonden
aktiviteiten in deze regio te weten de
intensieve veeteelt en het toerisme.

Ouderavond Feestavond Jong Gelre Vorden

„Ot en Sien"
Op maandag 4 maart hield de peuter-
speelzaal „Ot en Sien" haar jaarlijkse
ouderavond. De voorzitter dhr. R. te
Vaarwerk opende de vergadering en
heette de vele aanwezigen welkom.
Daarna las de 2e secretaresse, mevr.
A. Vaneker, het jaarverslag voor. Het
verslag geeft een gunstig beeld over
het gebeuren op de speelzaal. Daarna
gaf dhr. A. Winkel een korte toelich-
ting op het financieel jaarverslag.
Door de kascommissie werd alles in
orde bevonden. Hierna volgden de
bestuurswisselingen. Aftredend wa-
ren mevr. A. Rigterink en dhr. H. Jan-
sen. De voorzitter bedankte hen met
een bloemetje voor hun grote inzet en
het vele werk dat ze voor de speelzaal
hebben verricht.
Benoemd werden mevr. A. Stapel-
broek als 2e penningmeesteresse en
dhr. G. Wentink als ouderlid. Mevr. A.
Vaneker nam de functie over van Ie
secretaresse.
Mevr. A. Winkel maakte een film over
de peuters tijdens de sinterklaas- en
kerstviering en terwijl ze aan het spe-
len waren. Het was leuk al die peuters
enthousiast bezig te zien.
Na de pauze gaf mevr. Spaarwater een
lezing over de ontwikkeling van de
spraak bij het kind van baby tot kleu-
ter.
De lezing was erg interessant en riep
bij de aanwezigen vele reacties op.
Om ca. 10 uur bedankte de voorzitter
alle aanwezigen en werd de avond
besloten.

Jaarvergadering
K.P.O.
Afgelopen woensdag hield de K.P.O.
in zaal Schoenaker haar jaarvergade-
ring. Mevrouw Zents opende de bij-
eenkomst met een gedicht "Er is iets"
van Toon Hermans.
Uit de verslagen van secretaresse me-
vrouw Mullink en penningmeesteres-
se mevrouw Reintjes bleek dat de af-
deling in 1984 vele activiteiten had
ontplooid. De vereniging is financieel
kerngezond. Het aantal leden be-
draagt 80. Alle aktiviteiten en bijeen-
komsten worden gemiddeld door 52%
van de leden bezocht.
De statutair aftredende mevrouw
Reintjes werd met algemene stem-
men herkozen. Na afloop van het
huishoudelijk gedeelte gingen de da-
mes over tot het vervaardigen van cor-
sages. Hiervoor werden o.m. gekleur-
de nylons gebruikt.

De buurtvereniging "Kranenburgs
Belang" organiseert de jaarlijkse feQst-
avond op a.s. zaterdag. Medewerking
hieraan verleent de toneelvereniging
"Krato", die de klucht "Wegens vakan-
tie aanwezig" voor het voetlicht zal
brengen. 'The Woodpeckers" zorgen
voor de musikale omlijsting en het bal
na.

Jaarvergadering
T.T. V. Vorden
In het klubhuis hield de Touwtrekver-
eniging Vorden afgelopen vrijdag haar
jaarvergadering, welke zeer druk werd
bezocht. Voorzitter G. Barink kon
o.m. erevoorzitter J. Knoef verwelko-
men. Uit de jaarverslagen bleek dat de
vereniging sportief gezien op een
goed jaar kon terugblikken. Alle
teams naalden verdienstelijke resulta-
ten.
De A-jeugd echter was de beste en
werd kampioen van het district Oost.
Het ledental bedraagt thans 66. In
1984 werd van de gemeente aange-
kocht de rondom de accommodatie
liggende velden. De bestuursleden
Freek Eggink, Gerrit Barink en Gerrit
Menkveld werden herkozen.
Afscheid werd genomen van de heer
Wim Neerlaar, die vele jaren de vere-
niging als secretaris heeft gediend. De
heer Marinus Engel, (Brinkerhof 5) is
de nieuwe secretaris van de vereni-
ging.
23 maart a.s. geeft de touwtrekvereni-
ging weer haar jaarlijkse avond voor
leden, donateurs en leveranciers van
oud-papier in zaal Schoenaker. De to-
neelvereniging Krato zal dan weder-
om opvoeren het toneelstuk "Zilver-
uitjes en augurken". Op deze avond
zal ook weer bekend worden gemaakt
hoeveel tonnen oud-papier de heer
Antoon Steenbreker heeft ingeza-
meld voor "zijn" vereniging. En de
vraag is of hij het record van vorig jaar
weer heeft overtroffen.

Boomfeestdag 1985
Op woensdag 20 maart a.s. wordt voor
de 10e maal de boomfeestdag gevierd.
De deelnemende scholen dit jaar zijn,
Wildenborch, Streekschool Kranen-
burg, de Vordering, Openbare Lagere
School en Het Hoge.
Er zal geplant worden op een deel van
het landgoed het Schapenmeertje.
Ook de inspecteur van het onderwijs
de heer J.W. Fonhof zal bij gelegen-
heid van deze 10e maal aanwezig zijn.

Volleybal
De afdeHn^A'orden van Jong Gelre
heeft de ijjpte wedstrijd voor de re-
gionale volleybalcompetitie zowel bij
de heren als de dames gelijkgespeeld
tegen de afdeling Hummelo en Kep-
pel. De laatste competitieavond van
hetgewest^wp 15 maart in het Dorps-
centrum. l^P zal tevens bekend zijn
wie als regionale kampioenen uit de
bus zullen komen. Vrijdagavond 8
maart gaat Jong Gelre nog een keer
oefenen voor de provinciale binnen-
sportdag op 16 maart in Zutphen.

Zeskamp
Jong Gelre Vorden zal deelnemen aan
de zeskamp welke de Oranjevereni-
ging op 30 april en 5 mei organiseert.
Jongelui die mee willen doen kunnen
zich opgeven bij Jan Hendriksen (tel.
6764) of Jan Bargman (tel. 05754-312).
Dit moet geschieden voor 15 maart.

Witte Wieventocht
De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal vrijdag 15 maart een bezoek bren-
gen aan de Witte Wieven in Zwiep.
Jong Gelre leden die deze toch willen
meemaken moeten zich voor 14
maart bij één der bestuursleden opge-
ven. Het vertrek is om 19.45 uur vanaf
het Dorpscentrum. Ook niet-leden
zijn welkom.

Jong Gelre op de planken
Diverse leden van de afdeling Vorden
zijn momenteel aan het oefenen het-
zij voor toneel-kabaret hetzij voor
play-back. Jong Gelre heeft nl. een
uitnodiging van de Oranjevereniging
ontvangen om op 27 april een kort to-
neelstuk te brengen. Een achttal leden
onder leiding van Henk Broekgaar-
den zijn hiervoor druk aan het oefe-
nen.
Ook op kabaret gebied zal Jong Gelre
wat op de planken brengen. Voor de
kuiture Ie wedstrijd op 12 april van de
Regio West-Achterhoek zullen een
zestal leden een kabaretstukje bren-
gen van plm. 15 minuten. Dit zal gaan
over het jaarthema van het platte-
landsjongerenwerk. Het zal tevens in
het teken staan van het Jongerenjaar
1985. Dé tekst is geschreven door Erik
Knoef.
De leden van Jong Gelre die vorig jaar
de regionale play-backwedstrijden
wonnen zullen op 28 april in Lochem
deelnemen aan een open play-back
wedstrijd van Gelderland. Ook heeft
men zich opgegeven voor de KRO
play-backwedstrijd van Henny Huis-
man. Als er een regionale voorselektie
is zal men hiervoor een uitnodiging
krijgen, zo is het bestuur van de afde-
ling Vorden toegezegd.

Ledenvergadering
Tennisvereniging
Woensdag 27 februari j.l. hield VTP
haar jaarlijkse algemene ledenverga-
dering bij Hotel Bakker. Toen de voor-
zitter dhr. P. Pijnappel om 20.15 uur de
vergadering opende, kon hij een 38-tal
leden hartelijk welkom heten. Zoals
gebruikelijk werden de meeste agen-
dapunten vlot afgewerkt. Het recrea-
tieve tennis zal het komende seizoen
wat meer aandacht krijgen. Andere
suggestie uit de vergadering werden
door de voorzitter meegenomen om
in het bestuur verder te worden ver-
werkt.
Kon in 1984 de contributie gelijk blij-
ven, dit lukt niet meer voor het sei-
zoen 1985. Aan een geringe verhoging
van de contributie valt gezien de niet
zo florissante vermogenspositie van
de vereniging niet te ontkomen. Er
vonden ook enkele bestuurswisselin-
gen plaats.

Mevrouw Wempe die op voortreffelij-
ke wijze zeven jaar lang het secreta-
riaat verzorgde, wordt opgevolgd
door mevrouw Das, terwijl J. v.d.
Meer, voor de tweede maal de voorzit-
tersrol werd toebedeeld.

Al met al was het een geslaagde verga-
dering en werd de wens uitgesproken
dat VTP een sportief en fijn tennissei-
zoen tegemoet mag gaan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
afd. Vorden
Tijdens een bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen hield mevrouw
Schreuder uit Haarlo in zaal de Her-
berg een lezing over buitenlandse
vrouwen.

Mevrouw Schreuder vertelde hoe zij
kontakten onderhoudt met Turkse
gastgezinnen. Zij schenkt daarbij spe-
ciale aandacht aan de Turkse vrouw.
Ze verdiept zich vooral in hun achter-
grond en kuituur, waarbij zij tracht om
begrip voor hun leefwijze over te
brengen op de Hollandse mensen.

Mevrouw Schreuder probeert ook om
Turkse vrouwen de Nederlandse taal
te leren. Uit de aandacht uit de zaal en
uit de vragen die na de pauze gesteld
werden bleek dat ten aanzien van bui-
tenlandse gastarbeidersgezinnen nog
veel onbegrip bestaat.

De volgende bijeenkomst van de afd.
Vorden van de Plattelandsvrouwen is
gepland op 20 maart in zaal De Her-
berg. Dan zullen leerlingen van de
muziekschool uit Zutphen een optre-
den verzorgen. Na de pauze is er een
optreden van Hans Keuper uit Silvol-
de die een aantal volksliedjes zal zin-
gen en spelen.

JAAR

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

Dash 25 jaar jong
De volleybalvereniging Dash - die nu zo'n 250 leden telt - viert in 1985 haar
25-jarig bestaan. Het is de bedoeling aan dit gebeuren enige glans te geven
door een aantal activiteiten te organiseren.
Om te beginnen zal eind maart een receptie worden gehouden. Ieder lid, ie-
dere plaatsgenoot, kortom iedereen, die Dash een warm hart toedraagt is op
die receptie welkom. In ieder geval zal het allereerste damesteam (van 1960)
en de allereerste trainer en grote promotor in de begintijd van Dash, de heer
Boekhout, acte de présence geven. Ongetwijfeld zullen dan kostelijke herin-
neringen worden opgehaald.

Er zal een jubileumjaar-boek verschij-
nen met o.a. daarin de geschiedenis
van Dash in grote lijnen en met vele,
vele foto's. Het eerste boek zal aan de
burgemeester worden aangeboden op
30 maart a.s. Verder zal er een verlo-
ting worden gehouden metJirachtige
prijzen want de verenigir^Ban het
geld heel goed gebruiken. Er zullen
toernooien - binnen en buiten - plaats

vinden, een belangrijke interland-
wedstrijd etc. etc. Door middel van
advertenties en publicaties zal aan het
hele jubileumgebeuren aandacht wor-
den geschonken.

De jubileumcommissie - speciaal voor
dit doel samengesteld - én het bestuur
menen op een warme belangstelling
van het Vordens publiek te mogen re-

kenen omdat Dash in het Vordens ge-
meenschapsleden een niet te onder-
schatten plaats inneemt. Personen,
die gedachten en suggesties hebben
om aan het gebeuren zo mogelijk nog
meer glans te verlenen, kunnen zich
wenden tot mevr. R. Aartsen-den
Harder, Stationsweg 12, Vorden, tele-
foon 1427.
Zie ook de advertentie in dit blad.

Financftle injektie voor
enduro-team

"De Graafschaprijders"
Het club-Enduroteam van de Vordense motorclub "De Graafschaprijders" is danig in yjjn nopjes. Een fir-
ma in brandstoffen (Avia) heeft nl. besloten om het team het lopende jaar 1985 te gaan sponsoren.
Volgens een woordvoerder van deze firma heeft het team van "De Graafschapryders" bewezen te kunnen
presteren, waardoor publiciteit vergaard wordt. Het gaat hier om de rijders Johan Braakhekke, Henk H el-
legers, Jan Klem Brinke en Jan Harkink. Uit dit viertal worden steeds drie coureurs aangewezen die ty-
dens een Enduro wedstrijd als clubteam opereert.

Jan Slagman, secretaris van "De
Graafschaprijders", is er van over-
tuigd dat het besluit tot sponsering
mede is genomen door de goede re-
sultaten die de leden van de "Graaf-
schaprijders" tijdens de befaamde zes-
daagse te Assen hebben behaald.
Coureur Jan Klein Brinke toonde zich
enorm verheugd over de financiële in-
jektie. Zegt hij: "Het beoefenen van
de Endurosport is een dure aangele-
genheid. Gerekend over een heel jaar
zijn er voor de rijders enkele duizen-
den guldens meegemoeid. Het gebaar
van Avia stelt ons nu in staat de on-
kosten en de reiskosten over dit jaar te
betalen. Natuurlijk heb je dan nog wel
de afschrijving van de machine, maar
ik hoef niet te zeggen hoe blij we zijn.
Wel is waar heb je nu verplichtingen
ten opzichte van de sponsor".

Management
Volgens Jan Slagman zijn het niet al-
leen de sportieve prestaties die de
doorslag tot sponsoring hebben gege-
ven. "Het management" van de
"Graafschaprijders" is dermate goed
dat men vertrouwen in ons heeft.
Vult Jan Klein Brinke aan: zonder een
goede begeleiding zijn wij nergens.
Heb je geen hulp onderweg dan hoef
je helemaal niet aan een Enduro wed-
strijd te beginnen. Wanneer je zes a
zeven uur op de motor zit moetje hel-
pers hebben die voor de benzine zor-
gen onderweg, de tijd in de gaten hou-
den e.d.
Het team van de "Graafschaprijders"
heeft altijd zo'n acht begeleiders ter

beschikking. Dat is mede een reden
dat het team nationaal zo hoog scoort.
Zo legde het clubteam het afgelopen
jaar bij de senioren om het kampioen-
schap van Nederland beslag op de
tweede plaats. Ook de jaren ervoor
steeds een hoge klassering. Jan Klein
Brinke: "In de Enduro wereld steekt
één team er met kop en schouders bo-
ven uit nl. Nijverdal/Hellendoorn. In
deze ploeg is wereldkampioen Henk
Poorte een klasse apart. Ook in het
huidige seizoen dat een paar weken
terug is begonnen is Henk Poorte
praktisch niet te kloppen. Dit soort
cracks kunnen we er niet afrijden", al-
dus Jan Klein Brinke.
Het team van de "Graafschaprijders"
heeft zich tenopzichte van de sponsor
wel verplicht om aan alle Nationale
Enduro-wedstrijden deel te nemen.
(Het afgelopen weekend in Holten
kwam Jan KI. Brinke tot een vierde
plaats, Johan Braakhekke werd vijfde
en Henk Heilegers zesde). Verder
staan er enkele internationale wed-
strijden op het programma. Zoals een
Tweedaagse rit tijdens de Pasen in het
Noordduitse Kaldenkirchen. Tijdens
de Pinksteren een rit in het Belgische
Stavelot en in augustus een rit in de
buurt van Heidelberg.

Spanje
Het "Walhalla" voor Enduro rijders is
natuurlijk een Motorzesdaagse. Het
Vordense team heeft vorig jaar in As-
sen de smaak te pakken gekregen.
Dit jaar wordt deze zesdaagse in Span-
je gehouden. Willen de "Graafschap-
rijders" er naar toe?

Jan Klein Brinke: "Natuurlijk dol-
graag. De KNMV heeft de clubs ge-
vraagd of er belangstelling is om mee
te doen. Wij hebben in ieder geval van
de voorinschrijving gebruik gemaakt,
verder is het even afwachten".

Zegt Jan Slagman: "Het is allemaal af-
hankelijk van de vraag hoeveel Neder-
landse deelnemers worden toegela-
ten. Krijgen wij een kans dan zullen
wij ons als vereniging ernstig beraden
om deel te nemen. Het is dan niet al-
leen deelnemen in Spanje maar je zult
ook geducht van te voren dienen te
trainen. En of je het financiële plaatje
rond kunt krijgen, is natuurlijk ook
een grote vraag. In elk geval is bij ons
de intensie aanwezig om mee te
doen".

Zelfdicipline
Het is al vaker gezegd Enduro is een
combinatie van mens machine en
team. Jan Slagman heeft er een uitge-
sproken mening over: "Als je tech-
nisch geen verstand van de motor
hebt moetje nooit deelnemen aan En-
duro wedstrijden. Je kunt het gewoon
vergeten".
Jan Klein Brinke: "Als ik een wedstrijd
gereden heb en ik moet een week later
weer aan de bak dan ben ik in uren ge-
rekend minstens anderhalve dag in de
weer om de motor schoon te maken
en te prepareren op een volgende
wedstrijd. En dan nog een belangrijke
faktor; ook je gezin moet er achter
staan. Is dat laatste niet het geval ook
dan kun je het beter vergeten".



Voetbal v.v. Vorden
Vorden wint met 3-2 van
Vios Beltrum
Vorden l heeft de winterperiode goed
doorstaan door zondag de thuiswed-
strijd tegen Vios uit Beltrum met 3-2
te winnen. De geelzwarten hadden in
de eerste helft het beste van het spel
en hadden in die periode een flink
veldoverwicht. In de 7e minuut
kwam Vorden weliswaar op fortuinlij-
ke wijze aan een voorsprong. Het
doelpunt was er niet minder mooi om.
Op gegeven moment probeerde de
Vios doelman de bal weer in het spel
te brengen, doch een eigen speler H.
te Bogt kreeg het leder verkeerd op
zijn schoen zodat de bal met een
fraaie lob in het Vios doel verdween.
Een doelpunt dat thuis hoort in de ca-
tegorie Ben's Beauty!
Gestimuleerd door dit onverwachte
succes bleef Vorden volop in de aan-
val. Vlak voor rust werd het 2-0 door
een doelpunt van Peter Hoevers.
Dezelfde speler bracht na twaalf mi-
nuten spelen in de tweede helft de
stand op 3-0. Hoevers omspeelde een
Vios verdediger en gaf de doelman
vervolgens geen schijn van kans. Vor-
den dacht op rozen te zitten.

De bezoekers dachten anders en wen-
sten zich niet bij een nederlaag neer te
leggen. In de 20e minuut scoorde
Meulenbeek tegen 3-1. Vijf minuten
later opnieuw raak. Ditmaal via een
doelpunt van te Veluwe. Vios bleef
aandringen, doelman Wim Harms
verhinderde echter de gelijkmaker.
Dat zou ook teveel van het goede zijn
geweest, want uiteindelijk kwam de
overwinning dan toch terecht bij de
ploeg die er het meeste aanspraak op
mocht maken, te weten Vorden.

Uitslagen v.v. Vorden
Zondag 3 maart: Vorden - Vios B: 3-2;
Vorden 2 - Ruurlo 3 2-4; SHE 2 - Vor-
den 3: 0-2.

Programma v.v. Vorden
Zaterdag 9 maart: Kotten AO - Vorden
AO; Vorden Al - De Hoven Al; Vor-
den B l - Steenderen B l; Erix B2 - Vor-
den B2; Grol C3 - Vorden C2; AD C2 -
Vorden C3; Vorden C4 - Brummen
C3.
Zondag 10 maart: Zelhem - Vorden;
Erix 2 - Vorden 2; Vorden 3 - Be Quick
4; Brummen 7 - Vorden 4; Vorden 5 -
Hercules 6; Oeken 5 - Vorden 6;
Brummen 9 - Vorden 7.

Voetbal s.v. Ratti
Eibergen l - Ratti l dames

Voor de tweede wedstrijd van dit jaar
moesten de Ratti dames naar Eiber-
gen. Het was eerst weer even wennen
op het veld, maar het ritme zat er al
gauw weer in. G. Steenbreker gaf een
mooie voorzet en M. Gotink scoorde
0-1.
Er werd snel gespeeld zodat Ratti veel
in de aanval was, wat leidde tot een
doelpunt van G. Berendsen 0-2.
Eibergen probeerde terug te komen,
maar er was niet door de Ratti achter-
hoede heen te komen. Door de vele
Ratti aanvallen werd in de Eibergse
achterhoede paniekerig gespeeld
waardoor ze een eigen doelpunt
maakten 0-3. Nog voor de rust kreeg
M. Gotink de bal mee van G. Bos en
scoorde 0-4.
Na de rust werd er rommelig gevoet-
bald. Eibergen had de moed een beet-
je laten zakken. Het lukte Ratti niet de
vele kansen te benutten, maar er werd
dan toch nog 3 maal gescoord door G.
Berendsen 0-5, G. Steenbreker 0-6 en
C. Addink 0-7.
De Ratti dames staan hierdoor dus
nog ongeslagen op de Ie plaats.

Ratti l(za) - Beekbergen l
Het eerste elftal van de zaterdag van
de s.v. Ratti heeft in het afgelopen
weekend met 1-1 gelijk gespeeld tegen
de nummer 2 in de competitie Beek-
bergen.
In een hard duel kon de thuisploeg al
vrij snel op een 1-0 voorsprong ko-
men. Uit een indirekte vrije trap was
het Martin Dijkman die muur en kee-
per op sublieme wijze kon passeren.
Ratti kreeg meerdere kansen via Wim
Stokkink en Jan Nijenhuis. Maar ook
was de Beekbergense equipe enkele
malen vlak bij de gelijkmaker.
Na de thee kwam Rob Immink in het
veld voor de geblesseerde Harm Wel-
leweerd. Ratti kwam onder druk te
staan en moest verdedigend alle
krachten inzetten.
Door het harde spel moest Gerard
Waarle geblesseerd het veld ruimen
voor Freddy Pellenberg.
Helaas moest de thuisploeg 10 minu-
ten voor tijd alsnog de gelijkmaker in-
casseren. De Beekbergen-aanvoeder
wist keeper Herbert Rutgers via een

diagonaal schot te passeren en Beek-
bergen op gelijke hoogte te brengen.
Hiermee was meteen de eindstand
een feit, al ging nog een schot van af-
stand van de zijde van de gasten op de
lat.
Ratti was zeer content met het behaal-
de punt.

SHE l-Ratti l: 1-1
In een wat harde wedstrijd heeft Ratti
verdiend één punt weggehaald in
Hall, met een beetje meer geluk wel
twee punten.
SHE begon vanaf de eerste minuut fa-
natiek en hard in de aanval, maar de
verdediging van Ratti hield stand.
Na ongeveer 10 minuten spelen was
het Henk Bekker die 0-1 maakte en
Ratti aan een voorsprong hielp.
Door deze achterstand was SHE van
slag af en kon Ratti de wedstrijd tak-
tisch controleren en slim op de coun-
ter spelen.
Ongeveer tien minuten voor de rust
kon SHE scoren door een pijnlijk mis-
verstand in de achterhoede van Ratti
1-1.
Na rust hetzelfde beeld, alleen verviel
het spelbeeld soms in keiharde duels,
wat het voetbal niet ten goede kwam.
In de laatste minuut kreeg Jan Waarle
een pracht van een kans om 1-2 te ma-
ken, maar helaas schoot hij in de han-
den van de keeper.

Ratti 2 - Socii 4: 3-0
In een matige wedstrijd heeft Ratti 2
een gemakkelijke overwinning be-
haald. Vanaf het eerste fluit signaal
zocht Ratti de aanval en zette Socii
onder druk, alleen werd er te weinig
gescoord.
Na een kwartier spelen kon Harrie
Steenbreker de score openen 1-0,
Vanaf dat moment kreeg men toch
veel kansen die niet benut werden.
Vlak voor de rust na een inzet van Jos
Janssen kon Frans Bleumink scoren
2-0. Na rust zakte het spelbeeld weg.
In de 20e minuut kreeg Anton Peeters
nog een kans maar helaas de doelpaal
stond in de weg. Even later was het
weer Harrie Steenbreker die 3-0
maakte wet tevens de eindstand was.

Zaalvoetbal
UITSLAGEN: Meilink l -Velocitas2
3-0; Velocitas 2 - SSSE 2 0-0; A'ZC 2 -
Velocitas 3 3-7; AZC l - Velocitas 4 9-
2; Velocitas dames - Vios B. dames 1-8
(oefenwedstrijd).
PROGRAMMA: Maandag 11 maart
te Vorden: Velocitas 3 - Zavodo '76 7;
Velocitas 4 - AZC 4; Velocitas dames -
???? (oefenwedstrijd).
Maandag 11 maart te Doetinchem:
Longa '30 l - Velocitas 1.
Woensdag 13 maart te Eibergen Sp.
Eibergen 3 - Velocitas 2.

Badminton
Vereniging Flash
Ie team, 4e klasse A
B.C. ZevenaarS-Flash 1:0-8
Het Ie team moet a.s. dinsdag de be-
slissende wedstrijd spelen tegen het
team Groenlo 5. Dit team is wel de
hardnekkigste achtervolger van de
Vordenaren.
Terwijl Flash-Vorden l uit 14 wedstrij-
den de volledige winst behaalde, zit
Groenlo met l verloren wedstrijd
dicht op de hielen.

Komt U dan ook allemaal a.s. dinsdag
12 maart, om vanaf 1930 uur het Ie
team naar het kampioenschap te hel-
pen!!!

2e team, 5e klasse A
Dit team speelde op vrijdag 22 februa-
ri j.l. een belangrijke wedstrijd tegen
Yapton 3 uit Eibergen. Beide teams
stonden voor deze wedstrijd gelijk op
een gedeelde 2e plaats. Na een uiterst
spannend verloop van de wedstrijd, na
de heren en dames enkels was het 3-1
voor Yapton. Toen ook Yapton nog de
Ie mixed won, dachten wij een grote
nederlaag te gemoed te gaan. Geluk-
kig voor ons werden de 2e mixed en
de beide dubbels gewonnen.
Daardoor werd de einduitslag 4-4 en
blijven beide teams op een gedeelde
2e plaats.
Ook Flash-Vorden 2 speelt op dinsdag
12 maart zijn laatste wedstrijd thuis te-
gen Euro Dinxperlo.
Het belooft dus een spannend avondje
badminton te worden. Heeft u interes-
se, kom dan ook eens (tijken!!! Dinsdag
12 maart v.a. 19.30 uur.

Volleybal Dash
Nederlaag dames in Kampen
De dames van Dash speelden zater-
dagmiddag uit tegen het sterke Reflex
uit Kampen. De Vordense dames gin-
gen uitstekend van start en bouwden

in de eerste set al vrij snel een 4-9
voorsprong op. Reflex nam daarna
veel risico's bij de serf. Dit pakte goed
uit voor de ploeg uit Kampen. Dash
verloor met 15-10.
In de tweede set slaagde Dash erin om
Reflex goed onder druk te houden,
waardoor Carla Jansen vele keren suc-
ces had met haar smashes. Dash won
deze tweede set met 9-15. De derde
set van hetzelfde laken en pak en won
Dash met 7-15.
Reflex kwam hierna uitstekend terug.
Vele goed opgezette aanvallen waar-
tegen Dash geen verweer had. Reflex
zegevierde met 15-5 en deed daar in
de vijfde set nog een schepje bovenop
15-4. Eindstand aldus 3-2 voor Reflex.

Dash wint inhaalwedstrijd
tegen Evoc
De inhaalwedstrijd die de Dash da-
mes de afgelopen week uit tegen Evoc
uit Emmeloord speelde verliep uitste-
kend voor het team van Ab Polder-
man. Dash won deze ontmoeting met
2-3. In de eerste set werd Dash met
15-4 volkomen weggespeeld. Een
goed herstel in de tweede set beteken-
de een 13-15 setoverwinning. Nadat
Evoc de derde set met 15-11 naar zich
toe had getrokken, boekte een opper-
machtig Dash in de vierde en vijfde set
resp. een 12-15 en 9-15 zege.
Zaterdag 8 maart speelt Dash de be-
langrijke thuiswedstrijd tegen Havoc
uit Haaksbergen.

Promotiekansen voor heren
Dash verkeken
De heren van het Vordense Dash heb-
ben zich in Hengelo tegen DVO de
kaas behoorlijk van het brood laten
eten. Dash verloor met 3-1 en zag
daardoor haar promotiekansen in
rook opgaan.
Het team van DVO toonde zich zowel
aanvallend als verdedigend slagvaar-
diger dan Dash. Zowel de eerste als
tweedeTet werd met 15-8 door DVO
gewonnen.
In de derde set beleefde Dash een
opleving en won men de set met 10-
15. De vierde set werd een duidelijke
15-6 zege voor DVO. Deze week spe-
len de heren van Dash thuis tegen
Bruvoc uit Brummen.

Uitslagen Dash
Dames Aflex - Dash l 3-2; Wilhel-
mina l -»h 2 1-2; Dash 3 - WSV l 1-
2; Wilp 4 - Dash 4 0-3; Dash 5 - Vios 2
1-2; Sp. Deventer - Dash 6 1-2.
Meisjes AKDash l -Sp.Deventer0-3;
AT: S VS 2 - Dash 2 0-3; BM Dash -
WSV l M CK Dash l - Dash 2 0-3;
CT AB» Dash 3 1-2.
Heren: DVO l - Dash l 3-1; Dash 3 -
Epse l 0-3; Dash 4 - Colmschate 4 2-1.
Jongens A: Dash - DVO 1-2; C Hansa
2 Dash 0-3.

Biljarten
De Herberg
Het eerste team van De Herberg ont-
ving thuis De Kets l uit Doetinchem.
De uitslag was 4-5 in het voordeel van
de gasten. Het tweede team van De
Herberg ging op bezoek bij Averenk 3.
Met een 3-6 overwinning keerde men
terug.

Kranenburg
De eerste drie teams van De Kranen-
burg konden het niet tot een overwin-
ning brengen. Alle drie op eigen laken
spelende verloor het eerste met 26-34
van De Keu 2. Het tweede team op
nipte wijze met 35-38 van De Engel 3,
terwijl het derde team een knappe om
de oren kreeg van Ons Genoegen 5,
21-40. Kranenburg 4 haalde de volle
winst daarentegen (30-40) in de uit-
wedstrijd tegen De Keu 5.

Rita Wynbergen
amazone van het jaar

"De Graafschap"
Rita Wijnbergen is zaterdagavond uit-
geroepen tot amazone van het jaar
1984 van de rijvereniging "De Graaf-
schap". Rita die uitkomt bij de ponies
behaalde de meeste winstpunten. Zij
mocht uit handen van voorzitter
Henk Spijkerman een wisselbeker en
een oorkonde in ontvangst nemen.
Vorig jaar was Rita Wijnbergen ook
amazone van het jaar.
Een en ander vond plaats tijdens de
jaarlijkse feestavond van "De Graaf-
schap" welke gehouden werd in „'t
Onder Schoer" te Barchem.
De aanwezigen vermaakten zich hier
met onder meer kegelen, sjoelen,
doelschieten e.d. De belangstelling
voor deze avond was goed.
Zondag 17 maart belegt "De Graaf-
schap" een ontspanningsdag in de ma-
nege van Ruighenrode.
Tweede Paasdag staan er onderlinge
wedstrijden aan de Hamelandweg op
het programma.

Succes voor
touwtrekploegen
Op het indoor-touwtrektoernooi, af-
gelopen zondag georganiseerd door
de touwtrekvereniging Bekveld in
Hengelo, wisten de beide A-ploegen
van de touwtrekvereniging Vorden
wederom de ere-plaatsen op te eisen.
Vorden A-1 werd onbetwist eerste,
terwijl de A-2 ploeg de tweede plaats
veroverde. Derde werd Bathmen en
vierde Bekveld.

Orienteringsrit
Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag een
orienteringsrit voor auto's en moto-
ren. De rit over een afstand van 46 ki-
lometer was uitgezet door de heren
W.D. Wisselink en J. Mennink. Start
en finish waren bij café Eykelkamp. In
totaal werd er door 47 personen deel-
genomen.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. A.C. Weevers,
Hengelo 138 strafpunten; 2. E. Luiten,
Hengelo 140; 3. H.j. Cortumme, Tol-
dijk 141; 4. T. Kamp, Roden 158 straf-
punten.
Auto's B-klasse: 1. B. Memelink, Al-
men 34 strafpunten; 2. P. Reinders,
Zutphen 60; 3. A. Mulderij, Apel-
doorn 116 strafpunten.
Toerklasse: 1. L.J. te Slaa, Hengelo 33
strafpunten; 2. H. Jansen, Doetin-
chem 34; 3. L.J. Bergsma, Ruurlo 63;
4. G. Mennink, Ruurlo 67 strafpunten.
De "aanmoedigingsprijs" in de toer-
klasse werd gewonnen door P. Heer-
man uit Apeldoorn met 523 strafpun-
ten.
Toerklasse eigen leden: l . J. Versteege,
Ruurlo 67 strafpunten; 2. H. Bulten,
Vorden 68; 3. A.J. Eskes, Vorden 71
strafpunten.

Dammen DCV
DCZZevenaar-DCV2:14-6
Het 2e team heeft de kompetitie af-
gesloten met een fikse nederlaag. Al-
leen Herman Wansink kwam tot
winst, voor het overig bleef het be-
perkt tot puntendelingen van Ab Was-
sink, Simon Wiersma, Bemard Breu-
ker en Henk Esselink. ^B
W. Kingma - A. Wassmü; 1-1; H.
Hermsen - S. Wiersma 1-1; D. Pieter-
sen - H. Klein Kranenbarg 2-0; D.
Koole - G. ter Beest 2-0; H. Willemse -
G. Hulshof 2-0; C. Fontijr^B. Breu-
ker 1-1; J. Jansen - B. We |̂k 2-0; H.
Geurds jr. - J. Hoenink 2-0 .̂. Geurds
- H. Wansink 0-2; H. Geurds sr. - H.
Esselink 1-1.

DCV3 - BDVBrummen: 8-8
De inhaalpartij tegen het eerste team
van Brummen is in een gelijkspel
geëindigd. Na een remise in een rusti-
ge laveerpartij van Wim Berenpas
maakte Bennie Hiddink's tegenstan-
der een grote blunder, waardoor het
3-1 werd. De skore werd weer rechtge-
trokken doordat Theo Slutter een
damkombinatie van zijn tegenstander
over het hoofd zag. De dam bleek
winnend. Jan Hoenink was de partij
sterk gestart door de vijandelijke lin-
kervleugel in de houdgreep te nemen.

Zijn tegenstander wist echter los te
komen, waarna hij positioneel gewon-
nen kwam te staan. Berend Rossel
maakte daarna 5-5, maar niet zonder
fortuin; tegen de Brummense klub-
kampioen Bobby Kersten kwam Ros-
sel eerst 2 schijven achter. De stand
was nog dermate gekompliceerd dat
Rossel er nog een zetje in kon breien,
waar Kersten prompt inliep. Hierna
was de winst plots voor Rossel. Na een
winstpartij van Jurgen Slutter en een
verliespartij van Michiel Boerkamp
overzag Henk Esselink in een remi-
seachtige stand een mogelijkheid de
partij op slag te beslissen. Het werd
dus remise.
T. Slutter - R. Zuetenhorst 0-2; B. Hid-
dink - H. Meyenhof 2-0; B. Rossel - E.
Kersten 2-0; W. Berenpas - W. Aalders
1-1; H. Esselink - A. v.d. Horst 1-1; J.
Slutter - J. Geerken 2-0; J. Hoenink -
R. Verbeek 0-2; M. Boerkamp - H.
Meenink 0-2.

Sneldamkampioenschap
van Gelderland
In Winterswijk werd op zaterdag 2
maart weer gespeeld om het sneldam-
kampioenschap van Gelderland in di-
verse klassen. In de Hoofdklasse was
Johan Krajenbrink lange tijd nog in de
running voor het kampioenschp. Het
zat er echter niet in. Krajenbrink ein-
digde als 3e met 2 punten achterstand
op kampioen Gerard Jansen. Henk
Ruesink speelde een uitermate wissel-
vallig toernooi en eindigde op de 9e
plaats met 17 punten; overigens
slechts 5 minder dan de kampioen.

Wieger Wesselink werd met 25 pun-
ten uit 15 wedstrijden kampioen bij de
junioren, maar zonder kleerscheuren
ging dat niet; hij moest tegen Jaap
Vaarkamp een verliespartij laten aan-
tekenen. Desondanks eindigde hij
met 4 punten voorsprong op nummer
2. Henk Hoekman had kennelijk zijn
dag niet; meer als een 13e plaats met
11 punten zat er niet in. Jurgen en Rik
Slutter konden bij de aspiranten geen
rol van betekenis spelen; Jurgen ein-
digde als 9e met 13 punten en Rik als
laatste met 6 punten. Anja Bouwman
eindigde bij de pupillen in eerste in-
stantie als gedeelde 5e, maar in de
noodzakelijke barrage werd ze als 6e
geklasseerd. Een vijfde plaats had
recht gegeven op deelname aan de na-
tionale sneldamkampioenschappen.

Onderlinge kompetitie
HOOFDKLASSE: H. Ruesink - B.
Nijenhuis 1-1; W. Wesselink - G. Was-
sink 0-2; J. Masselink - G. ter Beest
2-0; H. Klein Kranenbarg - S. Wiers-
ma 1-1; H. Graaskamp - J. Koersel-
man 2-0.
EERSTE KLASSE: R. Slutter - B.
Breuker 0-2; G. Brummelman - M.
Boersbroek 0-2; J. Kuin - H. Berenpas
2-0.
JEUGD: J. Vos - E. Koerselman 0-2;
M. Klein Kranenbarg - A. Berenpas
2-0; A. Berenpas - F. Koerselman 0-2;
H. Berenpas - F. Ibrahim 2-0; H. Be-
renpas - W. Hoenink 2-0; F. Ibrahim -
M. Klein Kranenbarg 2-0.

P.K.V. nieuws
Op de regionale tentoonstelling van
P.V.A. te Apeldoorn behaalde H. Ver-
stege met Nieuw Zeelander wit IxF,
4xZG; mej. G. Sanders met Cavia
goud aqouti 4xZG; met de duiven be-
haalde mej. Sanders ook mooie predi-
katen t.w. hollandse kropper donker
zwart getijgerd 2xF, 4xZG; Duitse
modena schietti geel IxF, 2xZG.
Op de kampioenstentoonstelling voor
Gelderland afd. N.K.B, gehouden op
22 - 23- 24 februari 1985 te Lobith
werd G. Lenselink kampioen met
Nieuw Zeelander rood predikaat F.
Ook mej. G. Sanders had een kam-
pioen met kleurdwerg blauw-grauw
predikaat ZG. H. Verstege kreeg met
zijn Witte Nieuw Zeelander 3xZG.

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

Abraham in
quadraat
Pastoor J. van Zeelst O.F.M, werd de
laatste dag van februari vijftig jaar. Bij-
na iedereen heeft dit geweten. Paro-
chianen hadden zowel voor de kerk in
Kranenburg als voor de pastorie van
de Christus Koningkerk in het dorp
een levensgrote abraham geplaatst.
Ook per bakkerspost mocht de vijftig-
jarige nog een tweetal abrahams ont-
vangen. Bij de vele felicitaties die de
jarige mocht ontvangen voegen we
gaarne de onze.

Politienieuws

Aanrijdingen
Op de Hekkelerdijk kwam een perso-
nenauto in aanrijding met een grote,
vermoedelijk, bastaard bouvier. Deze
hond is vermoedelijk gewond geraakt,
maar is weggelopen.
Op de Ruurloseweg ontstond mate-
riele schade toen een auto vanaf een
uitrit komende in botsing kwam met
een passerende auto.
Een 12-jarige jongeman belandde
maandag met een ernstige hersen-
schudding in het ziekenhuis, toen hij
plptseling de kruising van Lennep-
weg/Almenseweg overstak, juist toen
een personenauto naderde.

Boommarter aangebracht
Afgelopen maandag werd ten politie-
bureau een dode boommarter ge-
bracht. Het dier is opgezonden naar
het Centraal Diergeneeskundig Insti-
tuut in Lelystad.
Het dier is vermoedelijk bezweken
aan de gevolgen van een aanrijding.
Volgens Faunabeheer is dit de eerste
melding van een boommarter in de
Achterhoek sinds jaren. Het dier werd
gevonden in de omgeving van de Ko-
nijnenbult.

Winkeldiefstal
Door de directie van een supermarkt
ter plaatse is een dame wegens win-
keldiefstal overgegeven aan de Rijks-
politie.

Verkeerscontroles
Tijdens een vier uur durende controle
zijn door de Rijkspolitie processen-
verbaal uitgereikt terzake van:
2x geen kentekenbewijs; 2x geen gor-
del; lx geen deel III; lx verlopen keu-
ringsdatum tachograaf.

Bi'j ons in d'n Achterhook
" 'k Magge venaovund wel unlange onderbokse van ow leen'n, hè vader,
die wo'k dan andoon nao 't carneval". Willem van 't Koerhuus kek zien
dochter Lineken an. "Bu'j now helemaol gek ewodd'n, met zo'n lange
onderbokse van mien nao 't carneval, daor kump niks van in. Zo'n snot-
leppel as i'j mag al bli'j wean da'w ow toestemming heb egeven umme
d'r hen te gaon. Trouwens, da's 't wark van ow mooder, at 't an mien had
eleagen waa'j maor's in huus ebleven. 't Is jao toch al de ene wekke Die-
ka, de andere wekke Concordia en gao zo maor deur, alle kattenkarmsen
sjouw i'j af. Net of t'r niks anders in 't leaven besteel".

Veur vrouwluu van 'n jaor of achttiene besteet t'r dat ok neet maor dat
had Willem neet in de gaten of heel wol 't neet zeen. Hee was jao ok al
weer un generatie older en too hee die leaftied hadde mos 't carneval in
onze streken nog geboor'n wodd'n. Da's allemaole iets van de latere
jaorn. Willem had 't vrogger van de brulften in de buurte of van de femi-
lie's mott'n hemmen. Daornaöst wazzen de meimarkten, koldemarkten
en karmsen in de naoburugge plaatsen ok geleagenheijen waor Willem
dankbaor gebruuk van maak'n umme d'r 's uut te komm'n. Maor dat was
al lange eleen en de willde ha'öre wazzen d'r bi'j um wel uut. Lineken was
ondertussen met un helluggen kop de kokken uuteloop'n en d'r wodd'n
wieter oaver 't carneval neet meer epraot.

Op Rosenmontag ging Lineke 's aovunds, in de klere die ze meespat ok
nao de disco an had, de deure uut. "Volle plezier en doot 't un betjen
kalm an", schreeuwen eur mooder (Toos) eur nog nao. Willem en Toos
waarn zich an 't klarmaak'n, zee mossen nao Willem's breur in Reurle,
den was vandage jeurug. Zo heel vrog kwamm'n ze neet van huus want
Willem, schaatsgek at e was, wol eers in 't journaal heurn of t'r nog un elf-
stedentocht kwam. Gelukkug veur um en veur volle anderen zol 't don-
derdag deurgaon. Veur at e 't huus uutging bell'n e eers zien baas op um-
me den dag vri'j te vraogen. Meschien ging e d'r wel hen kieken, in 't an-
dere geval wol e d'r veur de tillevisie niks van missen.

Too zee effen later deur 't Vordense darp reen leep'n d'r nogal wat carne-
valsvierder, op weg nao de "Herberg". Inens trean Willem zo hard op de
rem dat Toos zowat met eur heuf tegen de veurroete knall'n. "Wat maak
i'j toch?". "Now, mo'j daor 's zeen, ow dochter!", 't Was inderdaod Line-
ken die daor met un vriendin leep, in un lange onderbokse en nog wat
meer olden todden umme 't lief. "Ik zal eur leern". "I'j leert eur niks, i'j
gaot hier de deerne neet veur schut zetten, dat kö'j in huus wel.".

's Aovund's, weer in huus van de vejeurdag, zett'n Willem zich in 'n stoel
en zei: "Zo, now wacht ik tot Lineken weer in huus kump, dan za'k eur 's
liekzette'n". "Dat doe'j maor", zei Toos, onderwiel zee un paar plakbuu-
ke veur 'n dag haal'n. "A'j Lineken onderhanden nemt, geef eur dan diz-
ze foto". Op de foto ston Willem, als jonge van twintug, met de jas achter-
weers an, 'n knipmutse op en 't oaverhemp um de boek ebonn'n, emaakt
op een of ander fees. "Un koo mot wetten dat e un kalf is ewes, Willem".

Willem wis neet anders te zeggen as: "Lao'w maor vaste nao bedde
gaon". Lineken hef achteraf niks gin narugheid ehad van 't carneval, bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Verhuist

van Hengeloseweg 14 naar
Jebbink 42,
7251 BN Vorden.
J.W. ZUURVELD-
V.D. NOORT

Jong werkend stel zoekt wo-
ning of deel van een wo-
ning te huur (b.v. bovenwo-
ning) met eigen sanitair, in
Vorden of direkte omgeving.
Huurprijs n.o.t.k.
Brieven onder no. 50-1
Buro Contact.

Gehuwde vrouw zoekt voor en-
kele morgens of middagen in
de week huishoudelijk
werk.
Brieven onder nr. 50-2
Buro Contact.

VROUW
EN

ALCOHOL
De Vrouwenraad van

Vorden organiseert over
dit onderwerp een avond

op

WOENSDAG
6 MAART

om 19.30 uur in het
Dorpscentrum. De film die
gedraaid wordt is: „Wat
drink ik nou helemaal".
Na afloop is gelegenheid

om vragen te stellen.

Zaterdagmiddag 16 maart

huisdierenverkiezing 1985
Dorpscentrum.
Aanvang 13.00 uur.
Entree f 1,-.

met
Televisie

reparaties
=- - direc»

lii naar

uw vakman
van vert- ouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELtVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Iel. 05750 1381?.

Zaterdag 16 maart a.s.

uitvoering
gym. ver. S part a

o.a. gymnastiek toestellen, aerobic
en jazzgymnastiek.
Deelname door alle leden.

Tijdens de pauze:

grote bingo
(potlood meebrengen!!!).
Hoofdprijs draagbare televisie en
wekkerradio, horloges.

Aanvang 18.45 uur.
Zaal open vanaf 18.30 uur.
Sporthal 't Jebbink.
Lage toegangsprijs.

VORDENS

TENNISPARK V.T.P.
nieuwe leden
hartelijk welkom

Aanmeldingen bij:
Christien Bos, Vaarwerk 16, Vorden. Tel. 05752-1936

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zonen
Ruurloseweg 53 - Vorden - Tel. 1258

Voor al uw bouwwerken p.a.

mestopslag en
sleufsilo's
Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen.

De rijdende orgelschool
Voor prettig en individueel orgelles.
(Wij staan ook in Vorden met onze lesbus).

Bel nu voor informatie en

gratis proefles !!!!

Tevens uw adres voor:

Orgels: Yamaha, El ka, Kawai enz.

Akkordeons: Accordiola, Polverini, Hohner

Gitaren
Bladmuziek

r ' r rMUZIEKHUIS
t-t- ,... , i ^^HENNY EN GERJO

VRIESE
Hengeloseweg 12 ZELHEM Tel.08342- 2836
IJsselkade? - DOETINCHEM - Tel. 08340-44647

Zaterdag 9 maart

grote klaverjasavond
bij Café-Rest.

Grote prijzen
Aanvang 20.00 uur.

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
oooo

Dansschool Houtman

l • Op verzoek van oud-cursisten houden wij
inschrijving voor

cursus Zilver en Goud
in de Balroom en Latijnse dansen.

2. en voor

50-plussers
gezellige dansavonden om U dames en
heren daar bij te scholen.

3. Spoedinschrijving
nog mogelijk voor verloofden en gehuwden
klubs:
Dorpscentrum a.s. zaterdag 9 maart 17.00
tot 19.00 uur.
verder 13 maart van 19.00 - 20.30 uur in
zaal A.J. Eijkelkamp.
Les op dinsdag - woensdag of zaterdag.

GEVRAAGD:

BEWUSTE BROODETERS
Die zich dagelijks willen uitleven op 't korstelijke brood van uw
Echte Bakker. Leeftijd niet belangrijk. Opleiding en ervaring

niet vereist. Goede smaak kan een groot voordeel zijn.
De proef op de som kunt u nemen bij:

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

LET OP!!!
Ónze nieuwe maandaktie t/m 31
maart i.v.m. het 45-jarig bestaan
van

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Nu, na onze reproduktie- en
pasfoto-aktie een

PORTRETAKTIE
Serie van 3, formaat 13/18 voor de

Maak een afspraak voor deze
unieke kans.

DE TAP-
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-.

karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorden - Tel. 1656

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1984
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
6,13, 20 en 27 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Grot» vootj

van de grote matenspecialist MODEHUIS
LAMMERS in 3 vlotte shows tonen we u
de laatste mode die u gehjk ook kunt kopen
in HOTEL BAKKER in Vorden op
maandag 18 maait /

Met medewerking van:
DIJKERMAN BLOEMSIERKUNST
SIEMERINK OPTIEK
WULLINK SCHOENMODE

Showtijden: 10.00 uur 's morgens
13.30 en 16.00 uur 's middags

Toegang en consumptie gratis.

Tijdens de show verschillende leuke
prijs-aanhiedingen (deze gelden
alleen 18 maart).

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Let op Let op

Vishandel van de Groep, uit Spakenburg staat
elke dinsdag tegenover de V.S. Supermarkt in de
Dorpsstraat, 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 RECUMVIE

Spekbokking 1,00
Verder vele soorten warme gebakken vis.

Bij aankoop van f 5,00 vis
één Hollandse Nieuwe gratis.

Vishandel van de Groep
POLSTRAAT 18, SR4KENBURG. TELEFOON 03499-81452

Nieuw Nieuw



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

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.

Jaaruo//ed
öaram

'9e
/e

Vooraan in service en vooraan in techniek
Eigen snelle technische dienst

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

Wapen- en Sporthandel

Martei
tltlJt JoeltreffendJ

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

C AR AVAN STALLING
f 25,- per maand, gebruik van
electriciteit en hoge druk reini-
ger mogelijk. Niet overdekt,
l n L: Timmerbedrijf en
timmerwinkel
HENK FRERICKS
Vorden. Tel. 05752-3376.

Te koop: z.g.o.h. Opel Ka-
dett. 1977, met trekhaak en
radio.
Tel. 05752-3410.

UITNODIGING
TONEELAVOND

voor leden, donateurs en
leveranciers oud-papier van

touwtrekvereniging "Vorden"
op zaterdag 23 maart a.s. in

zaal Schoenaker.
Aanvang 20.00 uur.

De toneelvereniging KRATO
brengt dan voor uw
ZILVERUITJES EN

AUGURKEN

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.

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

U wordt aangesloten op het

aardgasnet?
voor aanleg - onderhoud - verkoop
van:

gasleidingen
centrale verwarming
warmwater toestellen
Landelijk erkend gastechnisch
installateur

Loodgietersbedrijf

J.H.WI NK
Vorden - Tel. 1656

50 jarig bestaan
chr. muziekver. Cresendo Hengelo G.
chr. Zangver. Soli Deo Gloria, Bekveld

jubileumconcert
zaterdag 16 maart in sporthal de Kamp te
Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Entree f 5,- (15 jaar
en ouder) f 3,- (t/m 14 jaar).
Voorverkoop voor Vorden e.o. fa. Klumper,
Bloemen- en groentehandel, Dorpsstraat 17,
Vorden. Tel. 05752-1436.

Honderden zien uw etalage,
duizenden uw advertentie

Voor het slijpen en
onderhoud van uw

motormaaier, tuinfrees,
kettingzaag etc.

Word gehaald
en gebracht.

baréndsen
Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1261

Laat u vrijblijvend advi
seren ook over C.V.-bouw
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het luiste
adres.

Zink en dakbedekkmgs-
werk is één van de specia
lisaties van Oldenhave.
Klein en groot onderhoud
tot aan een compleet
nieuw dak behoort tot de
mogelijkheden bij
Oldenhave.

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs
opgave, het is de moeite
waard.

U kunt bij Oldenhave te
recht voor het huis, tuin
en keuken laswerk, maar
ook alle gespecialiseerde
soorten laswerk, zoals
het lassen van roestvrij
staal en aluminium

JEANS fiTSPORTSWEAR
POR BOYS ONLY

ünks Jacket in meerdere kleuren o.a
^ot|j°w(sovonno,koboltengr.js

f
Broek met veel zafc-dett.!»»
bijpassende kleuren v.o. fl. «

Modecentrum

Ruurlo

wij zetten

ohder druk

u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

drukkerij waavars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Nieuwstad 29, tel. 05750-12306

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

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

* 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.

*J V/WC 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.

Voor midden-en kleinbedrijf
* verzorging van bedrijfsboekhoudingen
* loon- en salarisverwerking
* adm. voor verenigingen en stichtingen
* bemiddeling belastingaangiften

ADMIN=£ H.W. SCHEPERS
Kapperallee 65, Eefde.tel. 05750-19534

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b.g.g-
05730-4019 05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Tuinarchitectuur Henk van Langen
aanleg - onderhoud - bestrating /?

Heeft u tuinplannen! Vraag advies bij uw vakman, laat tijdig een

GRATIS ONTWERP maken
Hengelo Gld. Dinxperlo 05753-2476

EEKMARK
Dl VAUWEIDE

1 Azalea vele kleuren 4,95

Montrea rozen
1 bos, met gips.
staan 14 dagen ................ 4,25

1 tak orchideeën 3,75
1 bos Forsythia 10 tak 3,75
Verder voor uw groentetuin,
slaplanten en koolplanten.

HENK LEUSSINK
BREIGARENS

Nu bij aankoop van katoengaren

voor 1 trui het fantastische

Zareska brei boek

van 2,95 voor

Kom, kijk en vergelijk


