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Veel belangstelling voor
vooijaarsmodeshow

Maandagavond werd in een goed bezette zaal van hotel Bakker de voor-
jaarsmodeshow gehouden. Door een groep van huisvrouwen uit Aalten
werden hier talrijke kreaties van de firma Lammers (de grote maten
specialist) getoond.
Wit is dit voorjaar erg belangrijk in de kleding en in de schoenmode. Als
hoofdkleur, maar veelal ook als tweede kleur, als bloemetjes, stipjes of
garnering in de modellen verwerkt. Blauw, lila en paars vindt men dwars
in vele schakeringen in de modellen terug. De lengte van de rokken, pak-
jes en jurken is ten opzichte van het vorige seizoen iets korter. Een ten-
dens die in de toekomst nog voortgang zal vinden.

van Assd^kvarme bakker). De verloting
t.b.v. he^noly Soirit Hospita! in Bom-
bay bracht een leuk bedrag op. Prettig
dat veel dames naast de entree toch ook
nog wat over hebben voor mensen die
het hardernodig hebben dan wij!

lMeye

Bij de schoenen van de firma Wullink
zagen we veel modellen in suède uitge-
voerd, terwijl de hakhoogten veel varia-
ties vertoonden (3 tot 8 cm). Ook hier
weer veel zwart-wit en blauwe tinten.

Uit de grote kollektie sieraden van de
firma Siemerink werden de bijpassende
modellen, evenals brilmonturen ge-
toond. In de pauze werden de aanwezi-
gen getrakteerd op koek van de firma

Mevr. Meyérman uit Vorden oogstte
deze avond bijzondere bijval. Wegens
omstandigheden moest zij plotseling een
der mannequins geheel onvoorbereid
vervangen, hetgeen zij op voortreffe-
lijke wijze deed.

De bloemsierkunst van de firma Dijker-
man was als altijd klasse.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Openbare raadsvergadering op 25

maart 1980.
2. Kollektevergunningen.
3. Subsidieregeling voor het verbeteren

van partikuliere woningen (slot).

Openbare raadsvergadering
op 25 maart 1980
In bovenstaande raadsvergadering zul-
len de volgende onderwerpen aan de or-
de komen:
— Voteren krediet voor aanbrengen

slijtlaag met bijkomende werken op
de Almenseweg;

— Voteren krediet voor verder bouw-
rijpmaken van het bestemmingsplan
"Brinkerhof";

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

— Voteren krediet voor feestelijkheden
rondom inhuldiging H.M. de Konin-
gin Beatrix op 30 april 1980 en voor
vieren 35-jarig bevrijdingsfeest op 5
mei 1980;

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

— Aanleg speelplaats en trapveldje bij
het Emmaplein;

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

— Onteigening gronden in het bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973 nr. 2".

De raadsvergadering begint om 19.30
uur en is voor een ieder toegankelijk.

Kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vent- c.q. kollektevergunnin-
gen afgegeven:
periode 17 maart t/m 23 maart 1980
t.b.v. Simavi;
voor zaterdag 22 maart a.s. t.b.v. de
gymnastiekvereniging Sparta voor een
eierenaktie, en voor zaterdag 29 maart
1980 t.b.v. de muziekvereniging Con-
cordia voor een hanenaktie.

Subsidieregeling voor het
verbeteren van partikuliere
woningen (slot)
5. Warmte-isolatie
Voorzieningen ter verbetering van
warmte-isolatie blijven voor het bereke-
nen van de verbeteringssubsidie buiten
beschouwing, als zij bestaan uit het vul-
len van spouwmuren en het aanbrengen
van dubbele beglazing of een voorzet-
raam. Voor deze voorzieningen kan een
beroep worden gedaan op de "Beschik-
king Geldelijke Steun Warmte-isolatie
bestaande woningen". Bijdragen hier-
voor moeten niet bij de gemeente, maar
bij de Direktie van de Volkshuisvesting
worden aangevraagd. Formulieren hier-
voor zijn bij het gemeentelijk bouwtoe-
zicht verkrijgbaar.
Alle overige voorzieningen ter verbete-
ring van de warmte-isolatie kunnen bij
het berekenen van de subsidie voor wo-
ningverbetering mee in aanmerking
worden genomen.

6. Verbouwing
Onder verbouwing wordt in deze rege-

ling verstaan: het splitsen van een wo-
ning in twee of meer woningen, het
samenvoegen van woningen tot één of
meer woningen en het maken van wo-
ningen van een gebouw, dat zelf geen
woning is.
Door verbouwing worden woningen tot
stand gebracht, die in die vorm eerder
niet aanwezig waren. Daarom zouden in
beginsel de subsidieregelingen voor
nieuwbouwwoningen toepassing moe-
ten vinden. In de meeste gevallen zal bij
toetsing verbouwingsplannen aan de
maatstaven van die regeling echter geen
subsidie kunnen worden verleend.
Subsidiëring van verbouwingen is dan
toch niet geheel uitgesloten. Nadere in-
lichtingen hierover worden gaarne ver-
strekt door het gemeentelijk bouwtoe-
zicht.

7. Aanvragen van subsidie
Een verzoek om toekenning van subsi-
die voor woningverbetering moet bij de
gemeente worden ingediend. Aanvraag-
formulieren zijn bij de gemeente ver-
krijgbaar. De gemeente zal als regel de
volgende gegevens vragen:

— een (beknopte) technische omschrij-
ving en (indien nodig) de van belang
zijnde tekeningen;

— een specificatie van de geraamde kos-
ten;

— een uitvoeringsschema, als er sprake
is van verbetering in gedeelten.

Met de werkzaamheden moet worden
gewacht totdat de gemeente de subsidie
heeft toegekend en de bouwvergunning
heeft verleend.
Met het werk moet binnen drie maan-
den na toekenning van de subsidie een
begin zijn gemaakt. Het werk moet bin-

nen twee jaar na toekenning van de sub-
sidie zij n voltooid.
Het gereedkomen van het werk dient
aan de gemeente te worden gemeld. De
gemeente zal daarbij betalingsbewijzen
vragen. Daarna wordt de subsidie door
de gemeente uitgekeerd.
N.B. Voor de inkomstenbelasting be-
hoeft geen aangifte te worden gedaan
van een bijdrage ineens in de kosten van
woningverbetering en verbouwing.
Jaarlijkse bijdragen (alleen bij huurwo-
ningen) zijn wel fiskaal belastbaar en
moeten daarom worden opgegeven.

8. Nadere informatie
A. Een huurder of een eigenaar-bewo-
ner kan bij ingrijpende woningverbete-
ring of verbouwing een tegemoetkoming
krijgen in de verhuis- en herinrichtings-
kosten.
De gemeenten kunnen ook garanties
verlenen voor de aflossing en de rente
van leningen voor gesubsidieerde verbe-
tering en de verbouwing van eigen wo-
ningen. Door zo'n gemeentegarantie
wordt het aangaan van dergelijke lenin-
gen gemakkelijker.
Nadere informatie over bovengenoemde
zaken vindt u in de volgende vouwbla-
den van het Ministerie van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening:
— Individuele huursubsidie.
— Huurgewenning een extra steuntje

van het Rijk.
— Verhuizen kost bedstro.
- Gemeentegarantie voor bouw, koop

of verbetering van eigen woningen.

De genoemde vouwbladen.^jn verkrijg-
baar bij: fll
— de gemeente of
— het Bureau Beheer en Distributie van

het Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, tel. 070-
264201, toestel 2301 of 2*

B. In het vorenstaande ziJ^T.echts een
aantal punten uit de subsidieregeling
vermeld. De volledige regeling kan bij
het gemeentelijk bouwtoezicht worden
ingezien. Daar zijn ook gratis vouwbla-
den verkrijgbaar waarin het vorenstaan-
de uitvoeriger is uiteengezet.
De ambtenaren van bouw- en woning-
toezicht zijn gaarne bereid u verder ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.
U kunt daarvoor vragen naar de heer A.
Jeeninga. Het adres is de Horsterkamp
8, tel. 05752-2323.

Vordense zwem- en polo-
klub bestaat vijftien jaar
De zwem- en poloklub "Vorden" be-
staat momenteel vijftien jaar. Ter gele-
genheid daarvan organiseerde het be-
stuur in het bijzonder voor de jongere
leden een gezellige middag, waarbij
onder andere een paar films werden ver-
toond. Voorzitter Henco Elbrink hul-
digde Gera te Velthuis voor het feit dat
Gera zich op de 100 meter schoolslag in
haar leeftijdsklasse bij de 10 snelste
meisjes van Gelderland heeft weten te
plaatsen. Een medaille alsmede een boe-
ket bloemen viel haar ten deel.
De zwem- en poloklub die destijds door
wijlen de heer J. Verstoep werd opge-
richt, telt momenteel ca. 100 leden, ver-
deeld over de zwemafdeling en de polo-
afdeling.

Geboren: Anna Geertruida Wolsing;
Erik Jansen;
Ondertrouwd: G.W.H. Hulshof, en:
H.W. Flamma;
Gehuwd: geen;
Overleden: A. Lijftogt Olthof, oud 84
jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel
05752-1256

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

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

AGENDA DORPSCENTRUM
22- 3-80: Slotbal Dansschool Veelers
27- 3-80. Schoolfeest Wilh.school
28- 3-80: Schoolfeest Wilh.school
29- 3-80: Toneelavond Vordens Toneel
17- 4-80: Open avond bejaarden (Nuts

Operettever. Warnsveld)
26- 4-80: Nuts Operettever. Warnsveld
29- 4-80: Toneelavond Oranjever.

verzorgd door Vord. Toneel
30- 4-80: Kindervoorstelling

5- 5-80: Popgroep
22- 5-80: Ouderavond Muziekschool
21- 6-80: Uitvoering Nutsblokfluit
19- 9-80: NutsFloralia
20- 9-80: Nuts Floralia
21- 9-80: NutsFloralia
11-10-80: Jaarverg. oudheidkund. ver.

De Graafschap
22-10-80: Kindervoorstelling
31-10-80: Toneelavond Jong Gelre

1-11-80: Toneelavond Jong Gelre
6-11-80: Ouderavond O.L.S.
7-11 -80: Ouderavond O.L.S.

15-11-80: Receptie Sursum Corda
14- 2-81: Kulturele avond
28- 3-81: Kulturele avond
15- 4-81: Kindervoorstelling
6-11-81: Toneelavond Jong Gelre
7-11-81: Toneelavond Jong Gelre

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

in Dorpscentrum
l april : Soos
3 april : Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
15 april : Soos
15 april : Bijeenkomst NCVB in het

Dorpscentrum
16 april : Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
17 april : Operette-avond voor

ouderen in Dorpscentrum
22 april : Bijeenkomst K.P.O.
26 april : Huisvrouwendag Sparta

4 t/m 7 juni: avondvierdaagse Sparta

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

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 23 maart: 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal; uitzenddienst fam. Kling.
19.00 uur, Passie-dienst van de Raad
van Kerken in de R.K. kerk in de Kra-
nenburg. Geen dienst in kapel de Wil-
den borch.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 23 maart: 10.00 uur, ds. F. de
Jong, Doetinchem; 19.00 uur, nog niet
bekend.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Van vrijdag 2ï maart 18.00 uur tot zon-
dag 23 maart 23.00 uur, dr. v. Tongeren
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 22 en zondag 23 maart: H.
Kouwenberg, Doetinchem, tel. 08340-
30286; H. van Baren, Lochem, tel.
05730-1870; spreekuren zaterdag/zon-
dag van 11.30-12.00 uur.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag

, bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-1430 uur.
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MARK
l

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijk^ slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit j
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week <
van veiling ^
Aalsmeer \

1 Keus uit alle
merken voor <
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

ZONNIGE
KWALITEIT

IN EEN PAKJE

RGARINE

ROBIJN
WASDERZACH1ER
grote flacon 11/2 liter
geen 269 of 229

MAAR NU
pak 250 gram
geen 55 of 45

MAAR NU
SLECHTS

V A
Sun-Oh zo lekker,

niet zo duur.
SUPERKOOPJE!

ROSE
FRANCE

fles 0,7 liter
geen 325
maar nu 275

DEZE WEEK
3 FLESSEN

BIXAN
ZEEPPOEDER
vat a 4 kilo
geen 1250 of 1195

MAAR NU
SLECHTS

MAAHttU
GROENTE-, FRUIT- EN
VLEESAANBIEDINGEN

GELDIG T/M ZATERDAG KOFFIE
REKLAMES GELDIG VAN

20/3 T/M 26/3 1980

VACUÜM OF BONEN

pak 500 gram g< 776 of 719

Ross
diepvries

Patat Frites
baal 1 kilo
van 169 voor

SMARIUS

Cocosvlokken
pak nu 129
COTE D'OR
Chocotoff
zak 150 gram van 198 voor 169
SMELIK • ROOMBOTER

Krakelingen 1
pak nu 1

249
SMARTIES

249

LUX
Lux
toiletzeep
pak 3 stuks

geen 198 of 179
maar nu

Caveau wijn
rood, wit, rosé
nu per fles 375
KOOPMANS

Zelfrijzend bakmeel nc
pak van 122 voor wüpak

KOOPMANS

Cakemeel
pak van 130 voor 98
TIMSON

Appelstroop
beker 350 gram 89
Karvan Cevitam
fles 0,6 liter nu 239

Calvé
slasaus
fles 0,5 liter
geen 233 of 198
maar nu

Nibbit Cocktail
zak geen 169 of 149
maar nu 129
ROOMBOTER

Stroopwafels
pak 5 stuks 98
Grolsch bier
krat 24 fles
vaste prijs 1125
Herschi sinas
1 literfles nu 69
Weense snijder
gratis gesneden, 800 gram

i cc
l Uil

HOLLANDSE

DAMES- OF
HERENFIETS
groen of bruin
compleet met verlichting -
slot - standaard,
enz.
Nu van 239,- | QQ m
voor slechts l w «P p

HEREN ANKLETS
75% polyacryl
25% polyamide 17
Van 225 voor 11

•N; v? •

;'$£

11
RUBBERLAARZEN
maat 40 t/m 46 QQC
Van 1495 voor w «J U

POTGROND
grote baal 25 Itr.
Van 325 voor 249 fpTOROV

\ï,*m

POPPELL

AANSTEKERS
nu slechts 89

BIEFSTUK
250 gram 448 SUCADE1APPEN

500 gram

BOTERMALSE BIEFLAPPEN
500 gram

RUNDERGEHAKT
500 gram 445 SCHENKEL

500 gram

Maandag 24/3

SPEKLAPPEN
Dinsdag 25/3

SCHOUDERKARBONADE
Woensdag 26/3

SLAVINKEN
ZWAN

BOERENLEVERWORST 100 gram
NÖLKE GEVULD

ONTBIJTSPEK
100 gram

PUS»»
VOLLE
YOGHURT

155
ACHTERHAM
100 gram

r
heel kilo 548 \i

kiio 508 i

i
3 stuks 225 \~

159

pak
1 liter
nu

MONA

YOKI DRINK
1 liter 149

GOUDSE KAAS
v.v. belegen Q9R
heel kilo «raLl) 02

%

^

3 MALSE KROPPEN SLA
1 HOLLANDSE KOMKOMMER
+1 BOSJE RADIJS samen

1 BOS FRECIA'S + GROEN
wit, geel of paars

PRACHT KALANCHOÉ
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

PANKLARE WITTE, RODE OF
GELE KOOL 500 gram 68
2 KILO VAN DIE HEERLIJKE FRANSE

GOLDEN DELICIOUS

^*

HENKES
JON6E JENEVER
fles
1 liter
deze week 1305
BLACK PRINCE

WHISKY
fles nu 1350

**-*

EIGEN IMPORT!

PORTAL
PORTUGESE ROSE
licht
mousserend
nu p. fles

SMIRNOFF

VODKA
fles nu

^^^^^^^^



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

MARINKE

Willy en Gerrit
Visschers

7261 GM Ruurlo, 14-3-1980
G. Sprokkereefstraat 18
Tijdelijk adres: St. Vincen-
tius-ziekenhuis, Groenlo

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

HANS

Gerrit en Berty
Bargeman
André

7251 AZ Vorden, 13-3-1980
de Horsterkamp 25

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

ERIK

Jan Jansen
Gerzien Jansen-

Lijftogt
Leonie

7251 EK Vorden, 13-3-1980
Insulindelaan 38

Op zaterdag 29 maart zijn wij
12'/2 jaar getrouwd.
Receptie van 15.00 tot 17.00
uur in café-rest. De Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld.

Henk en Will
Brummelman-Steege

7231 RK Warnsveld,
maart 1980
Hekkelerdijk 12

ZIE VOLGENDE WEEK
DONDERDAG ONZE AKTIE

Wilt u eens wat nieuwe plan-
ten in uw tuin, of bijzondere
soorten?

Kom eens kijken bij
SIJNSTRA
Barchemseweg 46
Ruurlo

Ook veel soorten cactussen in
voorraad

RIJDT FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: Kreidler b.j. '76 t/m
'81, verzekerd. Telefoon 1759
Almenseweg 10, Vorden

Wie komt er de enkele weck-
flessen ophalen?
Telefoon 05752-2986, Brin-
kerhof 45, Vorden

Te koop: elektrisch fornuis 4
platen; bijzetgaskachel; ver-
plaatsbare douchekabine; c.v.
radiator 75x120 cm. Ieder
aanneembare prijs. Telefoon
05752-2231

De akkerboer ver weg betaalt
een tientje de meter,
Zijn gewas doet het straks
veel beter.
U kunt de varkensmest hier
gratis komen halen,
U hoeft geen stuiver te betalen

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Te koop: g.o.h. bromfiets
merk Sparta Tour + 2 hel-
men. Telefoon 05752-1657

Te koop: een opoe-fiets bij
B.H. Visser,Julianalaan 34,
telefoon 1670

ZIE VOLGENDE WEEK
DONDERDAG ONZE AKTIE

T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET

heerlijke bolussen

A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

Op donderdag 20 maart a.s. gaan wij:

RIA DE BOER
en
DICK KLEIN BRAMEL
trouwen.

Wij houden receptie van 16.00 tot 18.00
uur in hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.

't Veld (N.H.), Zwarteweg 20
Vorden, Reeoordweg 2
Wij wonen in Oploo (N.Br.), Gemertseweg 36

ARJAN MENGERINK
en
JOSIN JANSEN

gaan trouwen a.s. woensdag 26 maart
1980 om 14.15 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat
3 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., Bleekstraat 16
Toekomstig adres: Van Drinenstraat 134
7203 ER Zutphen

Inplaats van kaarten

Op zondag 23 maart zijn wij 40 jaar getrouwd.

T. ROETERDINK
B.J. ROETERDINK

OUDEN AMPSEN

Wij hopen dit samen met onze kinderen
en kleinkinderen te vieren op maandag
24 maart in café-rest. Concordia te
Hengelo Gld.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Vorden, maart 1980
Zomervreugdweg l

Vervuld van dank voor alles wat ze voor ons heeft be-
tekend, geven wij u kennis dat in volle vrede van ons
is heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

AALTJE OLTHOF
weduwe van D.J. Lijftogt

eerder weduwe van G. Vreeman

in de ouderdom van 84 jaar.

A. Vreeman
H.J. Vreeman-Stapper
B.J. Vreeman
J.W. Vreeman-Goldsmid
M.G. Lijftogt
H.M. Lijftogt-Zieverink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 12 maart 1980
Het Hoge 21
Korrespondentie-adres: M.G. Lijftogt,
van Heeckerenstraat 12, Vorden

De begrafenis heeft te Vorden plaatsgevonden.

Zacht en kalm is op 12 maart overleden onze schoon-
zuster en tante

AALTJE OLTHOF
weduwe van D. J. Lijftogt

Vorden: A. Lijftogt-Jansen
J.A. Lijftogt
D. Lijftogt-Breuker
H. Lijftogt
H.G. Lijftogt-Smeenk
en kinderen

Vorden, maart 1980

wie een oor heeft, die hore!
Jezus zegt: „Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal
bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en
hij met Mij". Openb. 3:20

Hebt u reeds de deur voor Hem geopend?

Bijbelstudie, iedere woensdagavond 7.30 uur, Ruur-
loseweg 6

Met ingang van 24 maart a.s. zijn ook wij

maandagmorgen
gesloten

Te koop: (alleen voor inwoners en/of ekonomisch
gebonden aan Vorden) nabij de Burg. Galleéstraat te
Vorden:
In aanbouw zijnde herenhulzen
prijzen vanaf f 194.500,— v.o.n.

Inlichtingen postbus 30 7038 ZG Zeddam

WIJ ZIJN GESLOTEN

ZATERDAG 22 MAART A.S.

LITORAMA
Insulindelaan 4, Vorden, tegenover hotel Bakker

UITVOERING
VORDENS TONEEL

Op zaterdag 29 maart a.s. geeft Vor-
dens Toneel in het Dorpscentrum te
Vorden een uitvoering van het tragi-
komische toneelspel

HET EINDPUNT
van mevr. J. Hemmink-Kamp

Aanvang der uitvoering 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.

Kaarten è f 4, — zijn verkrijgbaar bij de
leden, op vrijdagavond 28 maart van
20.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum
en voor zover voorradig op zaterdaga-
vond 29 maart aan de zaal.

VORDENS TONEEL
zou voor het nieuwe seizoen nog graag enige dames-
en heren/eden aantrekken. Wie belangstelling heeft,
kan voor nadere informatie en eventuele opgave te-
recht bij het sekretariaat: Wilhelminalaan 16 te Vor-
den, telefoon 05752-2472

PLAYMOBIL
AANBIEDING

Dozen van 29,95 voor 15,OO
Dozen van 25,— voor 12,50
Colordozen van 11,75 voor 6,OO
Colordozen van 5,75 voor 3,OO

KOERSELMAN
Vorden, Burg. Galleéstraat 12, telefoon 1364

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VANASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

Gevraagd:

SCHILDERS
Schildersbedrijf

HUBO DOLPHIJN

Barchemseweg 13, Ruurlo

De Raad van Kerken
te Vorden/Kranenburg

nodigt u gaarne uit voor de gezamenlijke

Passiedienst
in de Antoniuskerk te Kranenburg
a.s. zondagavond 23 maart.

Aanvang 19.00 uur

VTT
Een heerlijke specialiteit
van Krijt:

CORDON BLEU!
(gepaneerde snitsel ge-
vuld met ham en kaas;
±10 min. aan iedere
kant bakken)

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

Wij maken onze cliënten er op attent dat onze kantoren op

VRIJDAG 4 APRIL '8O
(Goede Vrijdag)

gesloten zullen zijn
In verband hiermee wordt de avondopenstelling van 4 april
'80 verplaatst naar

donderdag 3 april '80
De gezamenlijke banken van Vorden

uuim polman, leolux,

en U.....

wij zouden het best eens kunnen worden
Misschien hebben wij wel dezelfde ideeën
over modern wonen, over losse fauteuils
en charmante bankjes of speelse
zitelementen met een knappe reeks van
kombinatiemogelijkheden.

Bij ons is het showtime voor kreatieven,
ook voor U.
U bent van harte welkom.

f /igitotuvr van b*»*r woonkomfort

VORDEN WARNSVELD
Dorpsstr. 22 Rijksstraatweg 108
Tel. 05752-1314 Tel. 05750-2.33.46

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

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

SIGARENMAGAZIJN

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

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

vounoflVHion
Barfaaro 59,95
Ratje van suède
materiaal met
klein open teent je
en grappige overslag
met bloemmotief.

Geeft extra raffinement
door het aparte hakje en

het opgestikte bladmotief.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Als reaktie op onze geslaagde voorjaarsshow en bij
de opening van het nieuwe seizoen geven wij 8 da-
gen lang

1O% korting op alle
nieuwe konf ektie!
Profiteert van dit unieke aanbod. Nieuwe voor-
jaarsmode nu extra voordelig tot 29 maart bij

Modecentrum

Ruurio
Vrijdags koopavond tot 9 uur, woensdagmlddags open
maandags gesloten
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BURGEMEESTER VUNDERINK:

Nieuwe investeringen zullen uit de
reserveringen moeten komen . . .
"Alle nieuwe investeringen zullen moeten komen uit de reserveringen." Dit
zei burgemeester Vunderink dinsdagavond tijdens de openbare kommissie-
vergadering algemeen bestuur op een vraag van de heer J.F. Geerken, hoe
het staat met het voorstel van het kollege inzake de toegezegde investerings-
nota. (De raad heeft destijds een wensénlijst bij B&W gedeponeerd met een
zestal prioriteiten.)

Burgemeester Vunderink deelde mede
dat de raadsleden binnenkort een brief
van het kollege kunnen verwachten
waarin onder andere staat dat het wen-
selijk is om tot aan het najaar de ont-
wikkelingen te blijven volgen.
"Het gevolg van het kabinetsbesluit tot
bezuiniging. Wij zijn daardoor momen-
teel gezien de financiële positie niet lan-
ger in staat om nu al een schema aan te
geven. Hopenlijk vallen de cijfers over
een paar maanden mee en misschien
kunnen we hier en daar nog wat bezuini-
gen."
De fraktievoorzitters kregen bovendien
te horen dat de afdeling financiën op het
gemeentehuis vanwege de vele zieken
nog niet helemaal op gang is gekomen,
vandaar wat achterstand in de bestude-
ring van de kosten van verschillende nog
uit te voeren werken.

Fraktievoorzitters verheugd
over minnelijke schikking
met de heer A.J. Rouwenhorst
De kommissie algemeen bestuur toonde
zich dinsdagavond zeer ingenomen met
het bereikte resultaat van de gemeente
om met de heer A.J. Rouwenhorst tot
een minnelijke schikking te komen.
Eind vorig jaar besloot de raad tot on-
teigening van een stuk grond van de her-
en G. en G.J. van Zeeburg, gelegen in
het bestemmingsplan Brinkerhof. Zo-
wel de heer J.F. Geerken (CDA) en H.J.
Tjoonk (VVD) drongen er bij burge-
meester Vunderink op aan om te trach-

ten om ook hier tot een minnelijke
schikking te komen.
De heer Vunderink wees er hierbij op
dat de gemeente een konsekwent beleid
moet voeren. "Wij moeten namelijk
geen vrijbrieven gaan geven aan mensen
met een grote beurs die hier en daar wat
stukjes grond in een bestemmingsplan
gaan kopen, zodat daar een honderd
Vordenaren de dupe van kunnen wor-
den."
De heer Vunderink legde uit dat met be-
trekking tot de heer Rouwenhorst, in dit
geval bij Van Zeeburg geen behoefte is
aan kompensatiegrond. "Het prijsver-
schil is niet te overbruggen. We kunnen
geen hogere prijs betalen dan dat wij bij
andere gevallen hebben gedaan. Dat
wordt voor de gemeente een onmogelij-
ke zaak. Trouwens onze norm ligt al ho-
ger dan in buurgemeenten", aldus bur-
gemeester Vunderink.
De heren G.J. Bannink (éénmansfrak-
tie) en ZJ. BOsch (PvdA) schaarden
zich volledig achter de zienswijze van de
heer Vunderink. De heer Bannink: "Ra-
dikaal doorbijten".

Eerste deel van de
Almenseweg krijgt een
speciale behandeling
Het eerste deel van de Almenseweg tot
aan de Mispelkampdijk krijgt een speci-
ale behandeling. Onder andere zullen de
wortels van de bomen onder het wegdek
worden weggehaald. Dit werd op vragen

van de heer B. van Tilburg (PvdA) dins-
dagavond in de openbare vergadering
van de kommissie financiën door direk-
teur gemeentewerken J. v.d. Broek me-
degedeeld.
Hier en daar zijn ook wat peppels weg-
gehaald waarvoor andere bomen, waar-
van de wortels "dieper" liggen, zullen
worden ingepoot. De heer Van Tilburg
informeerde of het gemeentelijk reser-
vefonds voor kwartaire wegen niet te ge-
ring is. Dit mede door de strenge winter
van vorig jaar. De heer v.d. Broek zei
niet de indruk te hebben dat de gemeen-
te op dit punt moeilijk komt te zitten.
De heer Van Tilburg kreeg desgevraagd
te horen dat bij de post die de gemeente
voornemens is om uit te trekken voor de
Oranjefeesten en de kroningsfeesten
ook rekening gehouden is met de peu-
ters.

De heer R.J. van Overbeeke (CDA)
werd medegedeeld dat de tentoonstel-
ling "Wereldoorlog II" om technische
redenen in het Dorpscentrum wordt ge-
houden en niet in de bibliotheek. Van-
wege de 19 panelen is de bibliotheek na-
melijk te klein.
Met het voorstel om de reinigingsrech-
ten te verhogen, ging de kommissie ak-
koord. De heer Van Tilburg vroeg zich
af waarom de plastic zakken niet in prijs
worden verhoogd. "Het gevaar bestaat
dat, wanneer de zakken te duur worden
gemaakt er "gerommeld" kan
worden."
De heer R.J. van Overbeeke (CDA) zag
het nut er niet van in dat dit voorstel nu
al aan de orde komt, terwijl de verho-
ging volgend^^ pas ingaat. "Wie weet
hoeveel prijs^gingen er dit jaar nog
komen", zo zei hij. Wethouder Bog-
chelman: "Het zat in de pijplijn en het
kwam er nu uit!"

Uitzending familie Kling naar
de Philippijnen
In de kerkdienst van a.s. zondagmorgen
23 maart in de Hervormde dorpskerk
zal D.V. de heer ir. Kling en zijn vrouw
en beide kinderen uitgezonden worden
voor zendingswerk op de Philippijnen.
Ir. Bert Kling, socioloog, gaat daar
werken in een Islam-projekt. Tijdens de
donderdag j.l. in "de Voorde" gehou-
den zendingsavond heeft hij reeds het
één en ander van zijn toekomstig werk
verteld, ook aan de hand van dia's.
Ir. Kling wordt als zendings-arbeider
verbonden aan de Hervormde Classis
Zutphen. Ds. Veenendaal, voorzitter
van de Classis Zutphen, hoopt deze
dienst te leiden in de dorpskerk.
Na de kerkdienst is er in "de Voorde",
onder het genot van een kopje koffie, de
gelegenheid de familie Kling te ontmoe-
ten en te groeten.

Geen dienst in de kapel a.s.
zondag
In verband met de hierboven genoemde
bizondere dienst in de dorpskerk (de uit-
zending van de familie Kling naar de
Philippijnen) is er a.s. zondag 23 maart
geen dienst in de Kapel de
Wildenborch. Heel de gemeente is wel-
kom in de dorpskerk.
Willen de mensen in de Wildenborch dit
bericht aan elkaar doorgeven?
Dank u wel.

Passie-dienst van de raad van
Kerken
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg (waarin vertegenwoordigd: de
R.K. parochies, de Hervormde gemeen-
te en de Gereformeerde kerk) houdt een
gezamenlijke dienst in de R.K. kerk in
de Kranenburg, en wel op zondagavond
23 maart; aanvang 19.00 uur.
Aan deze dienst hopen mee te werken
o.a. mevr. te Winkel, deklamatie; ds.
Veenendaal, prediking en Rudie van
Straten, begeleiding van de samenzang.
Iedereen is zeer welkom in deze oeku-
menische Passie-dienst.

Nieuwe lidmaten Hervormde
gemeente
Op de Palmzondag, zondag over een
week, 30 maart, hopen een aantal jon-
geren (39) in de Hervormde gemeente
hun geloof te belijden en bevestigd te
worden als lidmaten van de Nederlandse
Hervormde kerk. Hun namen en adres-
sen worden a.s. zondag vermeld op een
lijst bevestigd op het prikbord onder-de-
toren.
Hun namen en adressen worden ook
vermeld in het Kerkblad van de Her-
vormde Vordense gemeente, dat in de
week vóór Palmzondag uitkomt.

Aktie: Gast aan tafel
Tijdens de Bidstond voor gewas en ar-
beid, woensdagavond j.l. is opnieuw ge-
start met de bekende aktie: Gast aan ta-
fel. Een aktie die gericht is op blijvende
voedselverbetering in de arme derde
wereldlanden.
Bij de uitgangen van de dorpskerk
liggen nog wel spaar kartonnetjes en fol-
ders om-mee-te-nemen.
U kunt ze ook krijgen op de adressen:
Kerkstraat 15 (de koster van de Her-
vormde kerk) en Ruurloseweg 19.
Fijn dat velen meedoen: een-gast-aan-
tafel-nemen!

Gezellige sfeer tijdens
"Blauwe Bok" avond
te Vorden
Gepresenteerd door de Larense kapper
Freddy Ikink werd er zaterdagavond
voor de eerste keer in Vorden een zgn.
"Blauwe Bok" avond georganiseerd.
Dit gebeurde in bar-bodega 't Pantof-
feltje, waar een zeer gezellige sfeer
heerste.
De "Bargkapel" uit Barchem onder lei-
ding van Gerard Sprick (die voor de
tiende keer aan een dergelijk program-
ma meewerkte) hield de aanwezigen
aangenaam bezig met Egelander mu-
ziek. De "Gartenpolka", de "Helenen
Polka", de wals "Ein land aus der Hei-
mat" om er een paar te noemen, ze gin-
gen erin als koek.
Marinus Ruumpol uit Laren (wat een
kroam hé) kreeg de lachers danig op zijn
hand met zijn droge humor. Samen met
Bertus Kuiper trad hij nog een keer op
als duo "Bets en Gait", waarbij een aar-
dige persiflage werd gegeven op wat ak-

tuele vordenigfebeurtenissen.
Bernt HilterhTW met Tonny Fraas op de
akkordeon als begeleiding, liet horen op
zanggebied heel wat in huis te hebben.
Klapstuk van de avond, waaraan even-
eens medewerking werd verleend door
het Madigocombo was het optreden van
Harm uut Riessen. Ook hij oogstte suk-
ses met zijn optreden. De muzikanten
van de "Bargkapel" kregen van Mari-
nus Ruumpol voor hun tiende mede-
werking een "krentestpete" aangebo-
den.

Zending Oegstgeest op
nieuwe wegen
Een sober jong echtpaar. Hij socioloog,
vertellend van het werk dat hij straks
gaat doen. Zij analiste, hem zo nu en
dan aanvullend. Het echtpaar Kling,
geboren in Drente. Straks uitgezonden
door de classis Zutphen, om 2l/i jaar te
werken in het zuiden van de Philippijen.
Het zaaltje in de Voorde is goed gevuld
met aandachtig kijkende en luisterende
mensen. De dia's laten beelden zien van
zijn werkterrein. Mensen van verschil-
lende stammen, levend in huizen op
palen, op en langs het water.

De Philippijnen waren eeuwenlang een
Spaanse kolonie. Later afgelost door de
Amerikanen. Dezelfde geschiedenis als
in Latijns Amerika. Slechte kolonisten.
Het land gaat gebukt onder geweldige
schulden, grote rijkdom en armoe naast
elkaar. Groot grondbezit, een erg
vruchtbaar land. Een groot deel van het
volk profiteert daar niet van. Export
van luxe voedingsmiddelen. Grote mo-
derne plantages met moderne machines
bewerkt. De winst gaat naar het buiten-
land, de overheid en een kleine rijke
groep van het volk.
Het werkterrein in het zuiden is in feite
niet in trek. Een uithoek waar Moslims
wonen een geminachte minderheid. Zijn
werk: scholing geven aan jongeren uit
dit gebied op een instituut van een aan-
tal kleine protestantse kerkjes. Het
onderwijs is nog achter. Veel theorie.
Het opdreunen, uit het hoofd leren. Is-
lam onderwijs is veel Koran studie. Een
heilig boek voor hen.
We moeten proberen het patroon te
doorbreken van mensen die na een theo-
rie opleiding zo snel mogelijk naar de
stad willen voor een lui baantje.
Er is een grote toewijding aan de
godsdienst. Ze zullen trouw vijf keer per
dag bidden. Naast het staatsrecht be-
staat er een familie recht. De mensen
zijn erg vriendelijk maar toch niet slaafs
een fier volk. Als mensen die van hier
komen krijg je gemakkelijk contact. Er
werken nog 17 mensen in het land als
ontwikkelingshelpers (Jan de Koning
zijn departement). Het komt nog wel
eens voor dat ze de meisjes van het land
erg lief vinden en er mee trouwen.
Voor de zending is dit een nieuw gebied.
Wij zullen de eersten zijn. Zij komen te
wonen aan een groot meer. Wat hoger
gelegen. Daar is het niet zo erg heet. Ze
willen een brug slaan tussen cristen en
moslim. Zij zijn in dit land een gemin-
achte minderheid. Onder leiding van ds.
Kraaijenbrink een nabespreking. Vraag:
zal de zending zo straks op de zelfde
manier mensen gaan inzetten bij andere
wereldgodsdiensten? Onuitgesproken
vraag: waar blijft de oude zer^Éksge-
dachte. Zielen winnen mensen bSK'en.
Reaktie van de hr. Kling: de Islam is
uniek. In het verleden is veel kwaad ge-
sticht met elkaar bestrijden. Evenals in
onze landen de R.K. en de Prote&antse
kerken. We willen nu de Islam r^Bzien
als gelijke. Hen leren kennen en aj ons.
Jezus is voor hen ook een groot profeet.
Ze hebben ook de oude Bijbel. Alleen
menen zij dat wij niet ver genoeg gaan.
Mohammed kwam n.l. na Cristus.
Hun godsdienst is veel minder orthodox
dan in het midden oosten. Zij hebben
veel van de oorspronkelijke cultuur er in
verweven. De vrouwen meer vrijheid. Er
is een moslim rebellenleger. Daarmee
probeert men vooral de aandacht en het
geld te vangen van de rijke olie landen.
Die willen dan ook wel eens een nieuwe
moskee betalen. Voor buitenlanders
echt gevaarlijk is het er niet. Als regel
zijn ze er extra zuinig op. Wij kunnen
meer zeggen en doen dan de eigen
philippino's. Voorz. Kraajenbrink tot
slot een dankwoord sprekend, nodigde
een ieder voor de uitzenddienst in de
dorpskerk op 23 maart.

Kegelavond Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseerde bij "De Boggelaar" een ke-
gelavond, waaraan door 50 jongelui
werd deelgenomen.
Bij de dames ging Mej. H. Harmsen met

Ouderavond kleuter- en lagere
school kranenburg druk bezocht
Schooladviesdienst en ouderkomité onder de loupe
De jaarlijkse ouderavond van de kleuter- en lagere school "Kranenburg
e.o.", die werd gehouden in zaal Eykelkamp, werd druk bezocht. De
voorzitter van het ouderkomité, de heer J. Lucassen, kon een vijftigtal
ouders van schoolgaande kinderen welkom heten, benevens mevrouw C.
Pouw van de Schooladviesdienst Oost-Gelderland. Vóór de pauze gaf
mevrouw Pouw een heldere uiteenzetting van de werkwijze van "haar"
dienst - en dat was nogal wat!

Uit haar enthousiate betoog bleek dat
de dienst zo'n 200 lagere en een gelijk
aantal kleuterscholen in 21 gemeenten
haar diensten bewijst. Hoofdopzet is
sinds anderhalf jaar een schoolgerichte
begeleiding en een vaste begeleider(ster)
per school of scholenkoppel. Veel werk
moet nog door dienst en schoolperso-
neel worden verzet en vele kursussen
moeten worden gevolgd om tegen 1983
bij het ingaan van de Wet op de Basis-
school (deze wet houdt in het
samengaan van kleuter- en lagere
school), startklaar te zijn. Ook zette
mevrouw Pouw de taken van een ouder-
komité uiteen.

Na de pauze volgde het huishoudelijke
deel van de vergadering. Mevrouw Rut-
gers-Boerkamp en de heer Temmink
stonden hun plaats in het bestuur af ten
gunste van mevrouw Nijenhuis en de
heer Hulstijn. Het jaarverslag gaf een
bonte mengeling van aktiviteiten te zien
over het jaar 1979, en de penningmees-
ter gaf te kennen dat de financiële kant
van de zaak wel wat opgekrikt kon wor-
den. Hiertoe werd spontaan besloten en
na gehouden rondvraag kon een tevre-
den voorzitter de vergadering sluiten -
na dank te hebben gebracht aan allen
die de school op enigerlei wijze dienst
hebben bewezen.

de eerste prijs strijken; 2. J. Berenpas;
3. G. Weenk; 4. M. Onstenk. De poe-
delprijs werd gewonnen door J.
Geltink.
Bij de heren werd J. Kornegoor win-
naar; 2. H. Pelgrum; 3. W. Loman; 4.
G. Bouwmeester. Poedelprijs W. Eskes.
Het toneelstuk "Het hing in de lucht" is
door leden van Jong Gelre inmiddels

vijf keer opgevoerd. Dit optreden vond
plaats in Hengelo voor de CBTB en
CPB.

Vrijdagavond 21 maart organiseert
Jong Gelre een dropping. Uitzetters zijn
Dick Regelink en Wilma Rossel. De
deelnemers worden verwacht bij Hotel
Bloemen d aal.

Uitstekend toneel van Krato op
feestavond Kranenburgs Belang
Dat de buurtschap Kranenburg een hechte gemeenschap vormt, die zich
nauw met elkaar verbonden voelt, werd zaterdagavond bewezen op de
jaarlijkse feestavond. Zaal Schoenaker was letterlijk "tot in alle hoeken"
bezet, niet alleen om het toneelspel van de eigen toneelvereniging
"Krato" te zien, maar tevens om de beentjes eens lekker van de vloer te
hef f en op het "bal na".

De heer P. v.d. Berg, voorzitter van de
buurtvereniging Kranenburgs Belang,
sprak een kort welkomswoord tot de
volle zaal en vooral tot de spelers en
speelsters van "Krato". Krato-regisseur
de heer H. Heuvelink stelde hierna het
gezelschap voor, waarna het doek op-
ging voor het eerste bedrijf van "De
nachtklub van Kromme Nelis".
Willem (Ton Roelvink) een plattelands-
jongen, die op kamers woont in de grote
stad, krijgt bezoek van zijn ouders, het
boerenechtpaar Janus (Henk Sessink)
en Marie (Annie Roelvink-Geurds).
Willem's moeder vindt het leven in de
stad maar niks, maar vader Janus denkt
daar anders over. Als Kromme Nelis
(Herman Rutgers) een oude bekende uit
het dorp zich ontpopt als nachtklub-
eigenaar en in het tweede bedrijf zijn
"assistente" Carla (Antoinet Schot-

man) zich gaat verloven met Willem,
komt aan de dolkomische situatie toch
nog een happy end.

In beide bedrijven liet Krato uitstekend
spel zien. Alle spelers (speelsters) kregen
een langdurig applaus, benevens een
hartelijk dankwoord en bloemen van de
voorzitter van Kranenburgs Belang. Een
kompliment komt zeker nog toe aan
regisseur Harry Heuvelink, die het hele
stuk "vertaalde" in Achterhoeks-Vor-
dens dialekt, en aan de grimeuse mevr.
A. Roelvink.
Tussen de bedrijven door werd een
goedgeslaagde verloting gehouden ter
bestrijding van de onkosten. Met bege-
leiding van het uitstekende dansorkest
"De Woodpeckers" (muziek van eigen
bodem) werd er nog gezellig gedanst tot
in de kleine uurtjes.

Bi'j ons in d'n Achterhook
I'j kont zegg'n wa'j wilt maor van de oranje-vereneging kö'j neet
zegg'n dat ze luu bunt. Zee heb nogal wat op touw ezet veur de
feesdage zo op 't ende van april, begin mei. I'j zoll'n d'r haos un
heel "Contact" met könn'n volmak'n. En iederene die zelf al us
wat op touw hef ezet wet wat dat hef te beteikenen. Nem now
allene zo'n zeskamp maor us: veur dat 't zo wiet is dat ze op 30
april 's aovunds um zeuven uur begint met 't spöl, wat un wark t'r
dan al vezet is. A'j al die uren bi'j mekare optelt, kom i'j an hele
warkweaken. En met de andere dinge is 't al net zo. De vesiering,
't vogelschiet'n, de kinderspoöllekes en de bombarie-optoch, uren
van zorgen gaot t'r an veuraf. Gelukkug da'w in onze gemeen-
schap nog zo volle luu heb die eur vri'je tied daor veur wilt geven.
At 't weer eur op die dage ok maor un betjen metzit en de mensen
neet al te pinnerug bunt at ze met de lieste veur 't fees an de deure
komp, och dan zal 't bes wat wodd'n. Hoewel, daor kan van alles
passeern. Nem now zo'n optoch, wat ow daor neet met kan oaver-
komm'n, daor stao'j van te kiek'n.

't Was ok op koneginnedag, al wiet veur 'n oorlog, dat ze in un
darpken argens in 'n Achterhook 'n optoch zoll'n holl'n. Un hele-
boel met hiet vesierde boerenwagens met allemaole kinder d'r op
zol vanuut 't darp nao de feesweije trekk'n. De weage afzett'n
veur 't vekeer deijen ze too nog neet, auto's zaog i'j jao nog haos
neet. Un boernknech ree daor met un vrach haver veur 'n optoch
uutj al wel wat late in de tied maor haver hef now eenmaol meer
tied neudug um te dreugen as rogge en alles gebeurn toen jao nog
met de zigt, maaridorser waarn d'r allene nog maor in 't wiete
Amerika.
Deur 't hobbelen op de kinderköpkes begon 'n vrach zo geleideluk
an scheef te zakk'n. Net in een van de smalste straotjes van 't darp
kiepelen 't hele zaakjen umme en lei alles op de straot, nog met gin
fietse ko'j d'r meer deur.

De knech, van huus uut nogal röstug, begon op zien gemak 'n
haver weer op te laan en leet de luu van 'n optoch maor schelden
en angaon. De pelietsie was t'r natuurluk ok metene bi'j.
"Wat maak i'j daor dan?"
"Dat kö'j toch zeen", gromm'n Bearnd (zo heit'n e) trugge.
"Daor kan jao gin mense meer deur."
"Help mien maor liever inplaatse van da'j daor staot te kie'n",
ging Bearnd d'r tegenin. De pelietsie mos effen naodenken en
vroog toen: "Hef de boer tillefoon?"
"Dat wel", reep Bearnd oaver de scholder trugge.
"Belumdanop."
"Dat doe'k neet."
"Waorumme neet?"
"Umdate'talwet."
"Hoo kan e dat now wett'n, 't is jao net gebeurt", vroog de
pelietsie vewonderd.
Bearnd strekk'n de rugge, wees met 'n gavel nao 'n hoop haver en
zei: "Umdat e daor onder lig."

Zukke dinge gebeurn d'r vrogger bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844



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

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

Radio/
TV-servlce
G. J. ORAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Te koop: mengmesttank 5000
liter. Krijt, Delden

Te koop: Bouviers 10 weken
oud, ingeënt en ontwormd.
Te bevragen: D. Smit, Molen-
weg 43, Vorden, telefoon
05752-1816

Wegens omstandigheden goed
tehuis gezocht voor onze
hond reu, middelgroot, liefst
buiten. Telefoon 05752-2805

Te koop: 3-persoons toercara-
van ƒ 1250,—. Tel. 2350

Peppelen poten?
G.J. Ruesink, de Horst 7

Gezond en lekker:
NATUURVOEDING
zoals Müsli, havervlokken,
soja-brokjes, tarwekiemen,
zilvervliesrijst, boekweitmeel
en diverse andere artikelen.

T WINKELTJE
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, telefoon 1877

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

ZIE VOLGENDE WEEK
DONDERDAG ONZE ACTIE

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij |

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak, eventueel telefonisch.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
VORDEN TEL (05752) 1381

WOENSDAGMIDDAGS GEOPEND

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

,Te koop: hooi en stro. uit;
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink,, EnfltieR
oord, Onderduikersweg 30c;{

N.O.P., tel. ' 05270-27Q1,,
.b.g,g. teU 05618-444 of 05618*
214:

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,50
SIGARENM AG AZIJN

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

._ .̂_
^^^^^^^^^^^^

ichtvoetig

Code 344 EEE leest
Ocean suède
Fl. 109,95

Schoenen
Lederwaren

Reparalie

M@)KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752 2.186

Grandioze
video-aanbieding

PHILIPS
VIDEO-RECORDER

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

FA WINTERS
Spalstraat, Hengelo Gld.

TENNIS
KOLLEKTIE '80

Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

sttedt do

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd een

METSELAAR
Spoedige indiensttreding

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

Gevraagd: kalveren voor de
mesterij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

J»

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Lenteprijzen
badstof stretch
hoeslakens
kleuren bruin en beige
nu 1-persoons
voor

2-persoons
voor.. 37,50

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

Grènges Metallverken In Zutphen is dochter van het Zweedse
Grènges concern, één van Europa's grootst» ondernemingen In de
metaalverwerkende industrie. Het Zutphens bedrijf vervaardigt
hoogwaardige messing- en nJeuwzWverbs/xJ voor verdere verwerking
In voornamelijk de automobiel- en elektrotechnische industrie
(autoradiateuren, lampvoetjes e.d.). Er werken momenteel 325
mensen In ons bedrijf, waarvan 225 in de kontinu-dienst

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

In verband met de toenemende vraag naar onze technische produkten (tanks, druk-
vaten, boilers, warmtewisselaars, enz.) is op de afdeling verkoop een vakature ont-
staan voor een

TECHNISCHE OFFERTE
BEHANDELAAR BINNENDIENST
Tot zijn werkgebied zal behoren de technische uitwerking van de offertes en het
verzorgen van de technische en kommerciële kalkulaties daarvoor. Hiertoe zal hij
een interne opleiding krijgen welke een aantal maanden zal duren.

Wij denken voor deze funktie aan een MTS-er (Wtb) met goede kontaktuele eigen-
schappen, die geïnteresseerd is in het werk van een dynamische verkoopafdeling.
Leeftijd 25-30 jaar.

Voor nadere inlichtingen: toestel 10 of 22

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld
Tel :05752-1546

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
Wij zoeken namelijk enkele mensen die In ons modem produktiebedrijf opgeleid willen worden tot
eJI-round

Door die opleiding In de praktijk is speciale technische ervaring of vooropleiding natuurlijk nuttig,
maar geen noodzaak. „AH-round" houdt in dat u in de loop van de tijd de gelegenheid krijgt zich
meerdere funkties binnen uw produktie-afdeling (Gieterij of Walserij) eigen te maken.

Het gaat hier om funkties in kontinu- (4-ptoegen)dten8t; dat betekent:

7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur. 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij.

U ontvangt daarvoor een forse ptoegentoeslag van 33% op het basissalaris; bij dat basissalaris
kunt u bovendien optellen een aantrekkelijke produktte-bonusregeling (vorig jaar gemiddeld
10,2%); u komt dan - wanneer u 21 jaar of ouder bent - op f 1710,- per 4 weken netto (exd. 8%
vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en koffiegeld).
Naast uw basisvakantie van 22 dagen per jaar, kunt u rekenen op 13 zgn. roostervrije dagen op
grond van de 4-ptoegendienst

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Voor nadere informatie kunt u bellen met onze afdeling
personeelszaken tel. 05750-1.08.18.

U kunt ook de bon invullen en opsturen (postzegel niet nodig)
naar antwoordnummer 7,7200 VB ZUTPHEN

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie over
het bedrijf bij u In de bus.

BON AE1

naam:

adres

woonplaats ..

huidige funktie

leeftijd



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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service
station

\&nneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

Vialle C4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Wilt u aardappelen gaan poten?
Dan Menkveld bellen

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo Gld, telefoon 05753-1399

HETVERSCHILTUSSEN
ACHTELOOS KOPEN
OF BEWUST KIEZEN.

h Goed idee
voor!980.

Dat is het hele verschil tussen iets
aanhebben of gekleed gaan. Het verschil
tussen anonieme kleren of Van Gils kleding.

Zoals dit sportieve en komfortabele
tweed kolbert met bijpassende spencer en
broek. Zomaar een voorbeeld uit de interes-
sante Van Gils kollektie.

Te zien en te koop bij:

Met plezier
zal ik mij over u ontfermen,
als u zich tegen de zon wilt
beschermen.

JALOUZIEËN
ZONNESCHERMEN

TELEFOON 05752-2137

Even een vraagje. Hoe houdt
u 1980 betaalbaar? Hoge reke-
ningen komen harder aan, dure
dingen worden nog duurder.

Toch kunt u daar wat aan
doen. Met de Bondsspaarbank
kunt u financieel gaan plannen.
En dat is eenvoudiger dan u denkt.

6% rente en toch vrij!
Onafhankelijk van de bank-

et postrekening die u nu al hebt,
opent u een girospaarrekening bij
de Bondsspaarbank. Op die
rekenine laat u steeds een bedrag
overmMbn. Dat kan automatisch,
of kontant aan de balie. Een keurig
dagafschrift houdt de stand voor
u bij.

Q^die manier bouwt u aan
een reSRekapitaal waarover u
liefst 6% rente krijgt, terwijl uw
geld tot f 5.000,- per kalender-
maand toch vrij beschikbaar blijft.
Zo kunt u simpel en systematisch

sparen voor regelmatig terug-
kerende grote betalingen, voor de
vakantie, voor een nieuwe
wasmachine, of gewoon: voor geld
achter de hand.

Alleen de Bondsspaarbank.
Hebt u meer geld nodig dan

f 5.000,-? Dan spreekt u dat 30
dagen van te voren af. Een afspraak
die trouwens niet eens nodig is,
als u 't geld gebruikt bij aankoop
van een eigen huis of voor rente en
aflossing van uw hypotheek
(ook als die toevallig niet bij de
Bondsspaarbank is afgesloten).

Alleen de Bondsspaarbank
biedt u die service. Kwestie van
even bij ons binnen lopen en 1980
maakt't u minder moeilijk.

Ga girosparen
bij de Bondsspaarbank

uw Slimme Zet
tegen hoge rekeningen.

HET VERSCHIL. NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

VOORJAARS TAPIJTAKTIE
BIJ TOVERSLAG WORDEN ONZE TAPIJTPRIJZEN VERLAAGD!!

d
d
9-

woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerwol met legklare
foamrug. Normaal-prijs 245,—
per meter nu voor 189,-

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss grove nop, zuiver
scheen/vollen Berber.
Normaal-prijs 380, —
per meter nu voor 289,-

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss zuiver scheerwol
1350 grams tapijt op een jute-rug.
Normaal-prijs 319,—
per meter nu voor 249,

woonkamertapijt

119,
400 breed, met een legklare foam-rug
100% acryl Parade-tapijt.
Normaal-prijs 1§9, — per meter nu voor

Slaapkamertapijt
400 breed, op een legklare foam-rug
100% nylon in 3 kleuren.
Normaal-prijs 89, —
per meter nu voor

velours tapijten
400 breed, op een legklare foam-rug
in 3 kleuren.
Normaal-prijs 119,—
per meter éénmalig voor

INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TELEFOON 05752-1514

rolaanbiedingen worden gratis en
vakkundig gelegd
bovendien geven wij 5 jaar slijtgarantie
opslag voor latere levering is mogelijk
prijzen zijn geldig zolang de voorraad
strekt
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 20 maart 1980
42e jaargang nr. 3

4e nationale sterrenkijk-
dag 21 maart 1980
Vanwege het grote sukses van de ster-
renkijkdag in de afgelopen jaren heeft
de Stichting "De Koepel", een organi-
satie die zich bezig houdt met het popu-
lariseren van weer- en sterrenkunde, be-
sloten ook in 1980 weer een sterrenkijk-
dag te organiseren.
Vrijdag, 21 maart 1980, zijn er een aan-
tal interessante zaken aan de hemel te
bekijken - als het tenminste helder weer
is.
Volkssterrenwacht "Bussloo" nodigt u
uit om vrijdagavond 21 maart op de
sterrenwacht te komen kijken. Er zijn
(bij helder weer) verscheidene telesko-
pen opgesteld, waaronder een 30 cm
Newton. Daarnaast wordt er binnen
voorlichting gegeven over tal van sterre-
kundige onderwerpen,
heeft u thuis een prismakijker? Neem
'm eens mee, wij zullen u graag laten
zien wat met zo'n instrument aan de
sterrenhemel te zien is. Uiteraard moet
het wel helder weer zijn.

(ingezonden mededeling)

Geachte mensen,

Langs deze weg willen wij alle mensen
die zaterdag 15 maart op de bazar zijn
gekomen bedanken voor de handteke-
ningen en het geld wat zij gegeven heb-
ben, door iets te kopen of een spelletje
te doen. Maar onze speciale dank gaat
uit naar de heer Schipper, waarvan wij
toestemming kregen, de bazar op het
pleintje achter de Amrobank te houden.
De bazar is een groot sukses geworden
(opbrengst ƒ 250,-. Wij danken u nog-
maals hartelijk namens ons en Green
Peace.

De groeten van "Alarm"

DE RHEUMAKOLLEKTE IN VOR-
DEN HEEFT HET MOOIE BEDRAG
VAN ƒ 4097,84 OPGELEVERD.
HARTELIJK DANK AAN ALLE
GEEFSTERS-H GEVERS EN KOL-
LEKT ANTEN.

VOETBAL

Vorden en AD hielden elkaar
in evenwicht: 1-1
De geelzwarten hebben zondagmiddag

tegen AD uit Aalten een kostbaar punt
laten liggen. Het 1-1 gelijke spel was
overigens wel overeenkomstig het wed-
strijdbeeld. De thuisklub nam na ca.
tien minuten spelen een 1-0 voorsprong.
Aalten-speler Nijenkamp wilde terug
spelen op zijn doeman te Koppele, het-
geen Geert Heersink had doorzien. Hij

omspeelde te Koppele en scoorde uit een
vrijwel onmogelijke hoek.
Even later knalde Jan Addink rakelings
over. Doelman te Koppele verrichtte een
fraaie redding bij een vrije schop van
Bert Vlogman. Voor het publiek viel er
niet veel te genieten, mede doordat er te
hard werd gespeeld.
Gedurende de gehele wedstrijd moesten
er diverse spelers verzorgd worden. Vor-
den doelman Wim Harms kwam bij een
botsing met een Aalten-speler zo onge-
lukkig te vallen dat hij het in de tweede
helft voor gezien moest houden.
Zijn plaats werd toen ingenomen door
jeugdkeeper Ejo Elburg. In deze tweede
helft zette Aalten alles op alles om de
onfortuinlijk opgelopen achterstand
weg te werken. Een paar maal had Vor-
den niet over geluk te klagen. Eerst was
het Raymond Steegers die paal trof, ter-
wijl Vreeman op de lat kogelde.
Ondertussen had Chris Hissink de strijd
al lang in het voordeel van Vorden kun-
nen beslissen. Twee uitstekende sco-
ringsmogelijkheden werden door hem
om zeep geholpen. Eerst knalde hij hui-
zenhoog voor doel langs, terwijl hij even
later tegen doelman te Koppele aan-
schoot.
Tien minuten voor tijd werd het 1-1. Bij
een cornerbal op rechts werd Ejo Elburg
door één van zijn medespelers omver ge-
lopen waarna het voor John Deunk een
koud kunstje was de bal in het lege doel
te koppen.

Uitslagen/Programma
v.v. Vorden
Vorden - AD 1-1; Reünie 2 - Vorden 2 3-
1; Warnsveldse Boys 3 - Vorden 31-1;
Vorden 4 - WVC 43-1; Vorden 5 - SHE

4 1-0; Vorden 6 - Socii 6 5-2; AZC 7 -
Vorden 7 2-2; Erica 10 - Vorden 8 2-0
Programma: Witkampers l - Vorden 1;
Vorden 3 - Hercules 3; Bredevoort l -
Vorden 4; Erica 8 - Vorden 5; Warns-
veldse Boys 5 - Vorden 6; Vorden 7 - Sp.
Brummen 5; Vorden 8 - Eerbeekse Boys
7.

Vorden-teams winnaars in alle
klassen bij indoortoernooi
lichtgewichten
De finales van de indoorkompetitie voor
lichtgewichtklassen van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond, werden zondag ge-
houden in manege Marhulze te Groen-
lo. Deze onder auspiciën van de NTB
samen met de TTV Eibergen georgani-
seerde wedstrijden werden gekenmerkt
door een grote deelname en hadden
grote publieke belangstelling.
Het mag wel als een komplete verrassing
worden beschouwd dat in alle klassen
A, B en de overgangsklasse (16-18 jr) de
teams van Vorden als glorieuze win-
naars tevoorschijn traden. De zege van
Vorden was nog totaler geweest als men
ook de Fair-play cup had gewonnen.
Deze kwam nu in het bezit van de TTV
Oosterwij k A (Zelhem) dat net een punt
boven Vorden eindigde.
Uitslagen:
A-poule: 1. Vorden 13 pt (na beslis-
singswedstrijd); 2. Bekveld 13 pt; 3.
Oosterwijk B 10 pt; 4. Erichem A 8 pt;
5. Warken 6 pt; 6. Bekveld B 4 pt; 7.
Bisons 2 pt; 8. Noordijk O pt.
B-poule: 1. Vorden 15 pt (na beslissings-
wedstrijd); 2. Eibergen B 15 pt; 3.
Eibergen A 11 pt; 4. EHTC A en Heure
elk met 9 pt; 5. Oosterwijk A 7 pt; 6.
EHTC B 4 pt; 7. Vorden C 2 pt; 8. Eri-
chem B O pt.

Overgangsklasse: 1. Vorden 6 pt; 2.
Oosterwijk 4 pt; 3. EHTC en Amstel-
veen elk met l punt.
Fair-play cup: 1. Oosterwijk I 529 pt; 2.
Vorden (overg.kl.) en Oosterwijk II 528
pt; 4. Vorden II 518 pt; 5. Vorden I (A
poule) en Vorden III (B-poule) 515 pt;
6. Oosterwijk (Overg.kl.) 512 pt; 7.
Eibergen I (B-poule) 508 pt; 8. Bekveld
I (A-poule) 500 pt; 9. Amstelveen
(Overg.kl.) en Noordijk 469 pt; 10.
Erichem 1466 pt.
De heer J. Knoef reikte na afloop (tegen
drie uur) de prijzen uit, bestaande uit
bekers voor de winnaars in alle klassen
benevens de Fairplaycup.

Warnveldse Boys-Ratti: 1-0
Ratti heeft in de uitwedstrijd tegen
Warnsveldse Boys een 1-0 nederlaag ge-
leden. In de eerste helft bleek Ratti ze-
ker niet de mindere in het veld; schoten
van Frans Bleumink, Rudi Heuvelink en
Theo Polman waren slechts gericht.

Hoewel het spel gedurig wisselde kwam
men in de eerste helft niet tot scoren. Na
de thee werd Tonnie Overbeek (links-
half) bij Rati vervangen door Jan
Schoenaker, terwijl Johan Hartman de
plaats innam van Ronald Bos. Geleide-
lijk wisten de Boys een veldmeerderheid
te krijgen en twintig minuten voor het
einde schoot de rechtsbuiten raak; doel-
man Joh. Huitink - die overigens een
uitstekende dag had - wist de bal, die
vanaf de rand van het strafschopgebied
in de linkerbenedenhoek belandde, niet
te keren omdat hij op zijn verkeerde
been stond.
Met de stand 1-0 bleven de kostbare
punten in Warnsveld.

Zaterdag voet bal:
Ratti l - Overstege 1: 2-2
Ratti en Overstege hebben zaterdagmid-
dag in een sportieve ontmoeting de pun-
ten gedeeld: 2-2. Een uitslag, die de ver-
houding niet helemaal juist weergeeft,
daar de thuisklub wat betreft kansen
een kleine overwinning had kunnen boe-
ken.
Beide ploegen, die nog met een aantal
andere klubs in de gevarenzone zitten,
hielden de strijd in de eerste helfst in
evenwicht. Ratti kon het eerst scoren;
spitsspeler Jan Nijenhuis wist een vrije
trap iets buiten de zestienmeterlijn ge-
nomen, zuiver in de rechterbeneden-
hoek te plaatsen: 1-0. De gasten kwa-
men terug en met een afstandsschot
vanaf de rechtervleugel, dat de Ratti-
goalie enigzins verraste, werd de stand
gelijk: 1-1.

Na de thee ging het eerst gelijk op, maar
Ratti nam geleidelijk het initiatief. Men
kreeg enkele scoringskansen maar de
schoten waren slecht gericht. Het was al
ver in de tweede helft (ca. 25 minuten)
dat Harry Eggink de bal bij een scher-
mutseling voor het Doetinchemse doel
vrij kreeg en onhoudbaar inkogelde: 2-
1.

Hoewel Ratti in de aanval bleef konden
de gasten een doorbraak forceren en
kwamen op een gelukkige wijze aan de
gelijkmaker; de bal belandde hoog voor
het doel en terwijl de Ratti-doelman
voor het doel ten val kwam, probeerde
Martin Dijkman het leer van richting te
veranderen. In plaats van over het doel,
kopte hij in eigen net, waardoor de
stand andermaal gelijk werd en bleef: 2-
2.
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• \J l \J U \J L r rjjpl U l\l nodigt u tik op maandag 24 maart a.s.
tussen 14.30 en 19.00 uur rmt ons het glas te heffen op de heropening van
onze gemoderniseede zaak. levens bestaat de zétok 40 jaar. Daarom een hele
week lang feestelijke aanbiedingen.

VORDEN: "HARTELIJK BEDANKT'
Gedurende meer dan 40 jaar hebt u ons het vertrouwen gegeven voor
het afwerken van uw foto's. Vele ouderen onder u zullen nog weten hoe
wij begonnen zijn. Als dank voor uw vertrouwen nodigen wij alle 65 +
mensen uit om op dinsdag 25 maart a.s. geheel gratis een prachtige
grote kleurenfoto te laten maken.

Geen Polaroid

Woensdagmorgen 26 maart

pasfoto's
halve prijs!

Donderdagmiddag 27 maart van 13.30 tot 17.00 uur

VORDENSE KAMPIOENSCHAPPEN
GROTE GEKKE BEKKEN TREKKEN!

In samenwerking met POLAROID NEDERLAND nodigen wij iedereen uit om mee
te doen aan deze wedstrijd. Een deskundige jury met ondermeer Prins Carnaval zal de

grootste gekke bek bekend maken. U wordt gratis gefotografeerd.

EERSTE PRIJS: POLAROID 1000 + FLITSER
TWEEDE PRIJS: POLAROID 1000
DERDE PRIJS: POCKETKAMERA

STUNT-AANBIEDING
Wees er als de dolphijnen bij want op is op!

Polaroid model 1000 + film + flitsblok + tas
de slimste direkt-klaar kamera ter wereld

nu van ƒ 147,— voor ƒ ÏJV j-

Om deze stunt helemaal kompleet te maken krijgt iedereen na aankoop
van deze Polaroid nog eens ƒ 15,— KADO

Maximaal één set per persoon.

Zaterdagmorgen 29 maart van 10.00 tot 12.30 uur:

GEWELDIGE SENSATIONELE AANBIEDING

Fuji pocketkamera met film en tasje
van ƒ 120, — voor

mits deze afgehaald wordt met de kruiwagen!
Maximaal één kamera per persoon!

Tijdens de feestweek geven wij op
albums en houten lijsten

10% korting
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ƒ 700,— voordeel
op exklusieve trouw-

reportage voor de a.s.
bruidsparen die dit voor
30 april bij ons bestellen

Echtparen die in onze
feestweek

40 jaar getrouwd zijn
worden door ons

in het zonnetje gezet!

Laat het ons weten

Tot en met 29 maart
geven wij op alle

reprodukties
(foto van foto)

50% korting

735 mm P-draad tele-
objektieven

tijdens de feestweek
van f 299, — voor

f
zolang de voorraad strekt

VERDER ZIJN ER NOG
VELE AANBIEDINGEN

ZIE ONZE ETALAGE!

fc

*



Op vrijdag 21 maart a. s. hopen wij onze

RIJWIELSPECIAALZAAK
OFFICIEEL TE OPENEN

Gaarne nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen in onze showruimte en wel
van 15.00 tot 21.00 uur.

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
IEKINK- 8 - HENGELO GLD. - TELEFOON 05753-2888

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in haar

VORDEN
een vakature voor de funktie van

verkoopster
in de afdeling vlees/vleeswaren of iemand die hiervoor op-
geleid wil worden. Leeftijd + 18 jaar.

Sollicitaties en inlichtingen VS-MARKT, Dorpsstraat 18 7251 BB Vorden
telefoon 05752-2713 t.a.v. de heer F.B. W. Bleumink

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate- Restaurant

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

<

voorgoed
antiek

DE
"VELD^OEK"

tu»en Do«tinchcm en Ruurlo
VeMhockMweg « 1 - 1 »

0*7 i* -49 1

O

Hebt u een
ijzeren plaat nodig

van 1 mm dik of 20 mm dik?
Zegt u het maar, we knippen of snijden
hem volgens uw maatopgaaf.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo Gld., telefoon 05753-1399

Wooncentrum Teunissen, Ruurlo
laat u ook mee profiteren

voor Pasen nog een nieuw tapijt

Wij geven

1O% korting
op alle In voorraad zijnde vloerbe-
dekking, tapijten, Novllon etc.

n r|p-7P aanbiedingen tot 29 maart.

Wooncentrum

WEEKKNALLER

DAMES
KURKSLIPPERS
met leren banden
in zwart, wit, rood
normaal 29,90 nu 20,

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Maandagmorgen gesloten,
woensdagmiddag geopend

Gevraagd voor diverse werken:

ENKELE VAKBEKWAME
EN/OF AANKOMENDE
METSELAARS

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo Gld., telefoon 1729 - Vorden, telefoon 6648

AANBIEDINGEN VAN DE WEEK

Latex muurverf
nu 3 kilo
wit .

nu 3 kilo
in kleur.. 995

Linnen rustiek
90 cm breed
per strekkende meter

bij:

HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

J. H. AREIMDSEN
Voor al uw
onderhoud aan:

D loodgieterswerk
D centrale verwarming
D dak- en gootwerken

Raadhuisstraat 38
Hengelo (Gld.)
Telefoon 2511

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 Jaar volledige garantie

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

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

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger J\ Klasens, 08340-42555
GRANDIOZE VOÖRJAARSSHOW
op 20, 21, 22 maart a.s.

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

zondag 23 maart

Super

UïP'Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

EMS BROEK installatietechniek is een middelgroot gekombineerd installatiebedrijf
(± 40 medewerkers) dat zich bezighoudt met o.a. centrale verwarming/luchtbe-
handeling/sanitair/elektra/tankmontage.

In verband met een nieuwe werkwijze als gevolg van een toenemende klantenkring
is een vakature ontstaan voor een

HOOFD SERVICE EN ONDERHOUD

Zijn werkzaamheden'zullen o.a. bestaan uit:
- het opnemen van storingsmeldingen van klanten
- het indelen en uitgeven van de diverse werkzaamheden aan de betreffende

monteurs
- het opzetten en onderhouden van een service/onderhoudsadministratie
- het opstellen van konseptnota's voor de centrale administratie

Wij denken hierbij aan een medewerker met een technische achtergrond (bij voor-
keur E), die sterk is in het organiseren en goede kontaktuele eigenschappen bezit
t.o.v. personeel en klanten.
Leeftijd 25-30 jaar.

Voor nadere inlichtingen: toestel 16 of 14

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Februari 1920 Februari 1980

60 JAAR

timmerbedrijff - woninginrichting

H E I J I N K
Dit jubileum wordt dit jaar gevierd met
vele aanbiedingen

»•»••»•••»»»+•»•»+«•»»•+••••»«•••••««••«

MEUBELAANBIEDING v.d. maand

ZWAAR EIKEN BANKSTEL
met mooie bloemstof

1995.
JUBILEUMKORTING 10% 200.

INRUIL BANKSTEL

JUBILEUMPRIJS

1795.
295.

1 500.-

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN WUTEMHUIS

hengelo(gld) ruurïoseweg.2* ^U8



WELKOM OP DE VEELZIJDIGSTEAUTOSALON VAN HET SEIZOEN.
De feestelijke voorjaarssalon staat dit keer in
het teken van de veelzijdigheid. En terecht.

Het is de boeiende overzichtsexpositie
van wat Citroen u te bieden heeft.

En dat is veel. Zeker als u bedenkt
dat het toch al zeer gevarieerde aanbod het af-
gelopen jaar werd uitgebreid met een aantal
nieuwkomers als de GSA en de Visa
en een aantal nieuwe versies van bewezen
successen. Zoals de CX 2-liters, de Athena en de
Reflex, met hun vergaande comfort en verras-
sende prestaties. Op zich al reden genoeg voor
een bezoekje aan Citroëns feestelijke voorjaars-
salon, die nu z'n tweede week ingaat.

Basisprijs CX Reflex vanaf f 26.475,--
(Rijklaar vanaf f27.170,-).

CITROEN GSA.NIEUWE COMBINATIE
VAN COMFORT EN KARAKTER.

Met vijfde deur en krachtige motor. Basisprijs vanaf f 16.995,-. (Rijklaar-
prijs vanaf f 17.570,-).

DE CITROEN VÏSA.COMFOKIABEL
AUTORIJDEN OP DE ZUINIGSIBÜfeNIER.
De Citroen Visa. Vijfdeurs met wegklapbare achterbank.

Verbruik l op 17,5 bij 90 km/h constant (Visa Spécial 01 Club). Basisprijs
vanaf f 12.355,-. (Rijklaar vanaf f 12.930,-).

Automobielbedrijf A Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

HARTELIJK WELKOM OP ONZE VEELZIJDIGE VOORJAARSSALON TOT EN MET 29 MAART 1980.
CITROEN

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

Voor onze centrale administratie, welke zelfstandiger zal gaan werken, is een vaka-
ture ontstaan voor een akurate

ADMINISTRATEUR
VAN DE BOEKHOUDING
Samen met een boekhoudassistente worden de administratieve gegevens verwerkt
van een technisch installatiebedrijf en een tank- en apparatenfabriek. Tevens wor-
den hier de gegevens verwerkt over de uitgevoerde werken, wordt de fakturering
verzorgt en de salarisadministratie gedaan.

Wij denken aan een MEAO-er met een duidelijke belangstelling voor de bedrijfsad-
ministratie en daar reeds enkele jaren ervaring heeft opgedaan.
Leeftijd ± 25 jaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met toestel 10 of 22

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

IOOOOBOB

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OBBPOOOOOOOOOO&BOOOpOOd

Voor een deskundig advies bij het invul-
len van uw aangiftebiljetten 1979 hou-
den wij

ZITAVOND
voor partikulieren op:

maandag 24 maart
tussen 19.00 en 21.00 uur

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

RUURLOSEWEG21 VORDEN TEL. 05752-1485

Cofly brengt
fleurige mode

SCHOEN- EN LEDERWARENHUIS

Klein Antink
RUURLO

Grandioze voorjaarsshow AUTOMOBIELBEDRIJF

op 20, 21 en 22 maart a.s. waar u de nieuwe Toyota-lijn onder het genot van een
drankje en een hapje kunt bewonderen

BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1256



Jong en modieus
is deze Seersucker

V-hals pullover
'nacryl
voor.. 27,50

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

Bloemen
horen

erbij ! !

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

BOEKET 7 TULPEN
+ 5 IRISSEN

Uit voorraad leverbaar

mooie kollektie tuinzaden

Bloemenspeciaalzaak

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

JONGE
BOKMA 14,515

COEBERGH n
BESSEN 11,95

CÖTES DE PROVENCE

6,95
18,-

rood, wit, rosé
per fles

3 flessen
nu voor..

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

aguAsport
regenpakken WicnüwGrijp5w

spaart, zit straks
eersteklas

in z'n spullen

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

Wapen- en sporthandel

Grijp 5 sparen,
yoor 11 t/m 14

jarigen: geeft
maar liefst
7 % rente

en nog eens
b spaarpremie.

Marrons Rabobank S
Zutphenseweg - Vorden

0020

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

VIERDE BLAD
Donderdag 20 maart 1980
42e jaargang nr. 3

Uitslagen/programma Ratti
Uitslagen: afd. zaterdag: s.v. Ratti l -
F.C. Overstege l 2-2; s.v. Ratti 2 - Wilh.
SSS 4 2-2; Erica 2 - s.v. Ratti 30-1. Afd.
jeugd: geen opgave. Afd. zondag: geen
opgave. Afd. Dames: Epe l - s.v. Ratti l
5-0; s.v. Ratti 2 - Baakse Boys l 2-4.

Programma: afd. zaterdag: Erica '76 l -
s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2 - DZC '68 3; s.v.
Ratti 3 - Almen 6. Afd. jeugd: s.v. Ratti
Al - Eerbeekse Boys Al; SCS BI - s.v.
Ratti BI; s.v. Ratti B2 - sp. Brummen
B2. Afd. zondag: s.v. Ratti l - Socii;
Eerbeekse Boys 6 - s.v. Ratti 2; s.v.
Ratti 3 - Baakse Boys 4; s.v. Ratti 4 -
S.H.E. 6. Afd. dames: s.v. Ratti l -
Puck 2; Halle l - s.v. Ratti 2.

VOLLEYBAL

Dash-dames ondanks voor-
sprong op verlies
Zaterdag toog het eerste dames-team
van Dash naar Zevenaar om de return te
spelen tegen het sterke Labyellov, lijst-
aanvoerder in de kompetitie. De thuis-
wedstrijd had Dash destijds op haar
naam kunnen schrijven. Dit keer liep
het anders.
het jonge en beweeglijke team van Lab-
yellov kwam sterk gemotiveerd binnen
de lijnen. In de eerste set werd Dash vrij
gemakkelijk gepakt met 15-6. In de
tweede set kwam Dash behoorlijk naar
voren. De aanvallen konden goed ver-
lopen door een goede opvang in het ach-
terveld zodat Dash een ruime voor-
sprong tot zelfs 6-11 opbouwen. Labyel-
lov verloor het zelfvertrouwen evenwel
niet en met behulp van een zeer sterke
serveerster - hard en zuiver geplaatst -
kon worden teruggekomen. Mentaal
aangeslagen kon Dash niet verhinderen,
dat Labyellov met 15-13 won.
In de 3e st begon Dash weer met voor-
sprong tot 0-7. Het werd op een gegeven
moment 6-11 en 8-13. Toen kwam bij
Labyellov de sterkste serveerster en
Dash kon in het achtervld niet tot een
goede pass komen en verscheidene bal-
len zelfs helemaal niet pakken. Vooral
door deze tekortkoming bij Dash kon
Labyellov opnieuw de set met 15-13
pakken.
Gezien dit wedstrijdverloop kan Dash
toch wel vertrouwen hebben. Er zal
sterk op de opvang en de pass geoefend
moeten worden. Dit is evenwel een zeer
moeilijk onderdeel van het spel en ver-
eist bijzonder veel techniek. De stand is
na 19 wedstrijden: Labyellow 51,
Heijendaal 46, Setash 41, VCV 36,
Torpedo 34, Dash 31, Recter 28, Avanti
20, Zelky/Harderwijk 2 18, Reehorst
17, Jump 13 en Wilp 7 punten. Er zijn
nog 3 wedstrijden te spelen. Zaterdag
a.s. wordt in Vorden de wedstrijd dash-
Setash verspeeld. Voor beide ploegen
staat niets meer op het spel zodat het
een leuke wedstrijd moet kunnen wor-
den.

Dash-heren niet helemaal
in vorm
De heren van Dash kwamen afgelopen
donderdag in Twello tegen Voorwaarts
en afgelopen maandag in Vorden tegen
Isala 2 uit. Het zat de Vordense heren
niet mee. In de eerste set tegen Voor-
waarts liep het uitstekend en deze set
werd vrij snel met 8-15 door Dash ge-
wonnen. Daarna liep het niet meer. Pas-
ses werden onzuiver zodat de aanval niet
tot zijn recht kon komen, de 3 volgende
sets waren voor Voorwaarts met 15-10,
15-7 en 15-7.
Het sterke Isala, dat de kompetitie aan-
voert liet Dash in Vorden ook niet aan
zijn spel komen. Door scherpe smashes
en af en toe met hulp van de scheids-
rechter, die erg wisselvallig floot, kon
Dash niet van de grond komen. Het
blok stond vaak niet goed en de aanvals-
kracht liet te wensen over. Dash werd
gepakt met de setstanden 5-15, 6-15 en
2-15.

Uitslagen/Programma Dash
Uitslagen: m.asp. Isala a -Dash a 1-2;
j.jun SVS a - Dash 2-1; ds. Wilh. 3 -
Dash 2 1-2; Bruvoc 4 - Dash 3 1-2; Dash
5 - Vios 2 2-1; Dash 4 - Bruvoc 3 0-3;
Dash 6 - Hercules 0-3; hr. Dash 3 - DVO
0-3; m.asp. Dash a - ABS a 0-3.
Programma: 18 Maart: Colmschate:
j.asp. Colmschate - Dash a; 22 maart:
Warnsveld: j.asp. Hansa c - Dash b; hr.

Ie kl. Hansa b - Dash 2; Hengelo:
m.asp. Hansa b - Dash a; Olst: m.asp.
Colmschate - Dash b; Vorden: ds. 3e
div. Dash - Setash; 24 maart: Zutphen:
m.asp. DVO a- Dash b; ds. 2e kl. Wilh.
5 - Dash 4; hr. 2e kl. Wilh. 2 - Dash 3;
hr. Ie kl. Dash 2 - Aktief; Vorden: ds.
3e kl. Dash 6 - DVO 4; ds. 2e kl. Dash 3
- Dash 5; heren prom.kl. Dash l - ABS l

Vordense jeugddammers naar
halve landelijke finales
Het Vordense aspirantenvijftal is in
Arnhem geod voor de dag gekomen. Op
twee achtereenvolgende zaterdagen wer-
den daar de kampioenschappen georga-
niseerd voor klubvijftallen. Het Vor-
dense vijftal bestaande uit Johan Kra-
jenbrink, Wieger Wesselink, Henk
Hoekman, Andre Graaskamp, Patrick
Eckringa, Nico de Klerk en Jan Dijk
greep de eerste plaats voor prominente
klubs als Huissen, Harderwijk en Win-
terswijk.

Wieger Wesselink wist al zijn partijen te
winnen. Johan Krajenbrink en Henk
Hoekman speelden eenmaal remise;
terwijl Andre Graaskamp zeven punten
uit vijf partijen behaalde.
De uitslagen waren: Vorden-Winters-
wijk 6-4; Vorden-Huissen 8-2; Vorden-
Barneveld 6-4; Vorden-Doorneburg 10-
0 en Vorden-Harderwijk 7-3.

Einduitslag: l DCV Vorden 10 pt; 2.
Winterswijk 8 pt; 3. Harderwijk 6 pt;
Vorden en Winterswijk gaan over naar
de halve finale die op 24 mei in Veenen-
daal wordt gespeeld.

Onderlinge damkompetitie
DCV Vorden
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Masselink-Wesse-
link 1-1; Hiddink-Wiersma 0-2; Esse-
link-Wansink 0-2; Ruesink-Slutter 1-1;
Krajenbrink-Grotenhuis 0-2; Sloetjes-
Hoekman 0-2; Lankhaar-Nijenhuis 0-2.
Jeugdafdeling: R. de Beus-P.Besselink
1-1; R. Slutter-P. Mulder 2-0; R. Lich-
tenberg-E. Hengeveld 2-0; B. Heutink-
R. Lichtenberg 0-2; R. de Beus-R. Slui-
ter 0-2; P. Besselink-H. Berenpas 2-0;
R. Lichtenberg-J. Kuin 2-0; N. de
Klerk-W. Rietman 0-2; H. Dijk-J. Dijk
2-0; E. Brummelman-E. te Velthuis 1-1;
D. Hoekman-H. v.d. Kamer 2-0; M. v.
Burk-J. Slutter2-0; M. Boerkamp-B. de
Jonge 2-0; R. Bulten-W. Hulshof 1-1; J.
v.d. Kamer-J. Kruiselbrink 0-2; R.
Bruinsma-G. Brinkman 2-0; H. v. Lan-
gen-F. Rouwenhorst 2-0; J. v.d.
Kamer-F. Rouwenhorst 2-0; H. van
Langen-J. Kruiselbrink 0-2; J. Kruisel-
brink-G. Brinkman 0-2; R. Bulten-R.
Bruinsma 2-0; B. Nuesink-M. Berenpas
0-2; R. Mullink-R, de Beus 0-2; E. hen-
geveld-R. Slutter 0-2; R. Lichtenberg-B.
Voortman 2-0; J. Kuin-B. Huetink 0-2.

PAARDESPORT

Onderlinge wedstrijd L.R. en
P.C. "De Graafschap"
Zaterdag 15 en zondag 16 maart werden
er in de binnenmanege aan de Stations-
weg onderlinge wedstrijden gehouden
voor het verenigingskampioenschap
dressuur.
Als juryleden fungeerden de heer Boom
uit Barchem en de heer Reurink uit
Geesteren. Er deden in totaal 38 deel-
nemers mee.

De uitslagen waren: Pony's, beginners:
1. Heeny Rietman 118 pt; 2. Jolanda
Slagman 113 pt; 3. Rita Wijnbergen en
Herbert van Druten, beiden 108 pt.
Pony's, gevorderden: 1. Albert Bielder-
man 123 pt; 2. Evelien Ruitenberg 112
pt; 3. Alies Oplaat 108 pt. Paard, begin-
ners: 1. Joop van Druten 129 pt; 2.
Jeannet Kamphuis 122 pt; 3. Alie Spij-
kerman sr. 116 pt. Paarden, gevorder-
den: 1. Peter Hollander 129 pt; 2. Anne-
lien Weenink 122 pt; 3. Ben Wagen-
voort 121 pt.
Het onderdeel springen van het vereni-
gingskampioenschap zal op 2e paasdag
7 april in de buitenmanege verreden
worden.

MOTORSPORT

H. Hillegers wint grasbaan-
wedstrijd "De Graafschap-
rijders"
Het eerste wedstrijdonderdeel van de
VAMC "De Graafschaprijders" in het
nieuwe seizoen was de onderlinge gras-
baan wedstrijd waaraan een 32-tal rij-
ders deelnamen. De rijders werden on-
derverdeeld in een klasse jeugd, klasse
125 cc en een klasse 250 cc en hoger.
Organisator Joop Wuestenenk had een
prachtige indeling gemaakt waarbij ie-
dere rijder vijf heats van vier ronden
moest afleggen.
In de "zware" klasse ontstond een
fraaie strijd tussen Jan Oosterink en
Henk Hellegers. Heilegers won met één
punt verschil. Na afloop overhandigde
Dick Pardij s aan de drie best geklasseer-
den een beker.
De uitslagen waren: Klasse jeugd: 1.
Robert Helmink (Kreidler) 4 pt; 2. Hans

Bosch (Kreidler) 9 pt; 3. Erik Bulten
(Kreidler) 13 pt; 4. Marcel Bulten
(Kreidler) 15 pt; 5. Hans Hilferink
(Kreidler) 19 pt. Klasse 125 cc: 1. Leo
van Zantvoort (Susuki) 8 pt; 2. Bert
Sloot (Susuki) 8 pt (samen met Tonny
Wassink -Honda-). Klasse 250 cc: 1.
Henk Hellegers (Montesa) 5 pt; 2. Jan
Oosterink (Kramer) 6 pt; 3. Jan Knoop
(Montesa) 8 pt; 4. Harry Stapelbroek
(Honda) 10 pt; 5. Joop Wuestenenk
(Kramer) 10 pt.
De volgende grasbaanrace wordt medio
oktober verreden. De eerste klubcross-
wedstrijd is op zaterdagmiddag 29
maart.

Eerste plaats voor
"De Graafschaprijders"
Het seniorenteam van de Vordense
motorklub "De Graafschaprijders" be-
staande uit de rijders Jan Klein Brinke
(SWM), Henk Visschers (KTM) en Rob
v.d. Straat (KTM) behaalde tijdens de
17e Bakkeveenserit, een nationale be-
trouwbaarheidsrit meetellend voor het
Nederlands kampioenschap, in het Frie-
se Marum een eervolle eerste plaats.

Eieren
beschilderen en versieren*,ELK jaar weer Ween van de feestelijkste gebeurtenissen van he

Paasfeest het versieren, beschilderen en verstoppen van de paaseieren.
Het kleuren van eieren ontwikkelde zich tot een ware kunst. Er zijn maar
een paar regels O u in acht moet nemen.
U werkt op de erftto plaats met schone eieren. Kippeeieren zijn
lijk het goedkoopHen gemakkelijk te krijgen, maar u kunt ook
met eendeeieren of nog een andere soort.
De eieren kunnen rauw, hardgekookt of leeggeblazen gekleurd worden.
Voor kleine kinderen is het aan te raden de eieren eerst hard te koken.

METHODEN

ALS u een ei wilt leegblazen dan prikt
u voorzichtig een gaatje in beide zij-
den van het ei. Dit maakt u aan een
kant iets groter en dan blaast u met
kracht het eistruif uit het ei. Was het
ei en laat het goed drogen. Om een
oppervlak te krijgen waar de verf goed
op zal pakken, wast u het ei in azijn of
soda. Wel goed afspoelen en goed
drogen.

NATUURLIJKE KLEURSTOFFEN
HET is helemaal niet moeilijk om uw
eigen natuurlijke kleurstoffen te ma-
ken zoals men deed in vroegere jaren

voor de synthetische verf op de markt
verscheen. Van uieschillen kunt u al
veel kleuren maken van oranje tot
bijna zwart.

U zet een hoeveelheid uieschillen met
zoveel water op dat ze net onder
water staan. De diepte van de kleur
hangt af van de kooktijd en hoe lang u
de eieren in het water laat.
In plaats van uien kunt u ook gebrui-
ken: bessen, allerlei onderdelen van
planten, bloesems, wortelen en de
bast van hout-.

MATERIALEN
OP het versieren van eieren kunt u al
uw fantasie botvieren. Versier ze met
lint, kralen, bloemen, plaatjes en verf.
Wat u ook besluit te maken u hebt in
ieder geval nodig: lijm op waterbasis,
potloden, waterverf, penselen, elas-
tiekjes, gekleurd papier, papieren ser-
vetjes, kurk, vilt, wol en een schaartje.
In tegenstelling tot andere eieren
moet u deze leeggeblazen verwerken.
Gebruik voor het aanbrengen van de
lijm altijd een penseeltje. Breng bij-
voorbeeld eens met lijm een tekening
op het ei. Het hoeft niet ingewikkeld
te zijn, wat symmetrische strepen
of/of stippen.
Bestrooi het ei nu met glitter, en zie
op de plaatsen waar de lijm is aan-

gebracht blijft de glitter plakken.
Vooral kinderen zijn weg van deze
'gouden eieren'.

KLEINE KINDEREN

ZOALS gezegd kunt u met kleine kin-
deren beter werken met hardgekookte
eieren. Geef ze daarbij viltstiften, pot-
loden, wol, kurk, vilt en lijm en u zult
versteld staan van de resultaten.
Laat ze van vilt snavels, vlerken en
een kam van een kip knippen. Eerst
uittekenen op papier en dan pas uit
het vilt. Op deze wijze kunnen allerlei
beesten gemaakt worden. Ook met
Wol of watten is het leuk werken.
(Nadruk verboden)
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Palmpaasstok versieren
EEN FEESTELIJK EN HISTORISCH GEBEUREN

OP Palmzondag of palmpasen, de zondag voor Pasen, worden in vele
streken van ons land nog steeds door kinderen palmpaasstokken ge-
maakt. Wie heeft als kind niet vol overgave zo'n verrukkelijke
palmpaasstok gemaakt en deze triomfantelijk rondgedragen in een
palmpasenoptocht.

Deze kindertochten zijn een overblijfsel van de palmprocessies die de
Middeleeuwen door tot aan de Reformatie in hoog aanzien stonden. In
deze processies werd Christus uitgebeeld door de bisschop of een
priester.
Nu is het echter alleen een feestelijk gebeuren, die haar hoogtepunt
bereikt als de palmpaasstokken uitgedeeld worden onder zieken en/of
bejaarden.

EENVOUDIG ZELF TE MAKEN

U heeft in ieder geval nodig: 2 bam-
boestokken van plusminus 60 en 45
cm. Van deze twee stokken maakt u
het frame. Dan begint u met de ver-
siering. U kunt beginnen met het be-
kende 'palmgroen', dat zijn takjes van
coniferen of van een ligusterheg. Ook
kunt u de stok omwikkelen met ge-
kleurd papier als u niet aan groen kunt
komen.

U kunt de palmpaasstok met alles ver-
sieren , mits het niet te zwaar is.
Ongepelde pinda's, gedroogde vruch-
ten, kleine sinaasappeltjes en gekleur-
de eieren zijn enkele voorbeelden. De
eieren moeten dan wel leeggeblazen
zijn. Kinderen kunnen tijden bezig zijn
met het rijgen van kettingen van kren-
ten en rozijnen.

BROODHAANTJE
BOVENOP de stok hoort natuurlijk
een broodhaantje te prijken. Deze zijn
in veel zaken te koop. Leuker is het
echter om ze zelf te maken.
Maak van bloem, gist en water een
soepel deeg. Laat het 30 minuten
rijzen en kneed het nog eens goed
dooreen. Vorm van het deeg de
broodhaantjes. Houd wat deeg achter
voor de kinderen, ze kunnen hier ver-
sieringen naar eigen fantasie van
maken.
Leg de haantjes op een bakblik en
maak van een rozijntje een oogje. Laat
de haantjes (en de andere versierse-
len) nog een half uurtje rijzen op een
warme plaats. Bestrijk ze dan met wat
losgeklopt ei en bak ze in ongeveer 25.
minuten gaar en bruin.
Omdat de meeste haantjes toch niet
opgegeten worden is er geen bezwaar
deze met verf de mooiste kleuren te
geven.

BLOEMEN EN VRUCHTEN
APPELTJES, mandarijnen en sinaas-
appelen zijn prachtige palmpaasstok-
versieringen en kunnen gemakkelijk
aan de stok bevestigd worden. Appels
kunt u ophangen door ze in de lengte
te doorboren met bloemistendraad, u
buigt het benedeneind om en steekt
dat in de vrucht. Het boveneind windt
u om de dwarsstok.

Mandarijntjes wikkelt u in een stukje
aluminiumfolie of u doet ze in een
netje en hangt ze ook aan de stok.
Het is ook leuk de stok te versieren
met verse bloemen. Verpak dan het
steeltje in een plukje natte watten,
doe daar aluminiumfolie om heen en u
heeft een bloem die makkelijk te be-
vestigen is en lang goed blijft.
(Nadruk verboden)

MYRA



Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterijen parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf
bennie harmsen'i <
verf & wandbekleding

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

Rliaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-drukoud laarstraat 49-51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

d d

\LJ
DWD vonden

GEEF LEEF
nederlandse hartweek

april 1980

nederlandse hartstichting.den haag

Wie wil er majorette
worden van de muziek-
veren^ing Concordia

Leeftijd ± 13-14 jaar.

Opgave:
G. IMIJENHUIS
Het Wiemelink 17 of tel. 05752-1988

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

Tel. 05750-13813

Gymnastiekvereniging
Sparta

Denkt u er aan!
Grote huis-aan-huis
eier-aktie in het dorp
op zaterdagmorgen
22 maart

Paaseieren
ZE ZIJN WEER KAKELVERS ALS ALTIJD

Te koop: MERCEDES 4O6 D motorisch in goede staat.
Tegen elk aannemelijk bod. Inlichtingen: tel. 05753-2254

De Wildenborchse toneelvereniging

T.A.O. Wildenborch
geeft op vrijdag 28 en zaterdag 29
maart haar jaarlijkse

UITVOERING
in de kapel. Gespeeld wordt:

zomaar een veearts
toneelspel in drie bedrijven door Martin
van Spaandonck.

Aanvang 20.00 uur precies!

30% korting op alle In voor
raad zijnde wandtegets
Voor de tuh:

schaarbekken en
wfncfscrteirnen
uit voorraad leverbaar

Grinttegels
40x60nu.. «35

X/X in rood en gris uit voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6, Vorden, telefoon 1486

Colly brengt
fleurige mode

Lichte fleurige mode, op goede leest geschoeid
in verschillende modekleuren.

verkrijgbaar bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342
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