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Modehuis Lammers uit Vorden heeft maandag voor de tiende keer een drietal mo-
deshows gegeven in zaal Bakker in Vorden, waarbij de pasteltinten de boventoon
voerden. Optiek Siemerink showde brilmonturen, voor het merendeel uit dunne
materialen in lichte kleuren, maar ook enkele zeer opvallende, elegante monturen
in felle kleuren.

Bloemsierkunst Dijkerman verleende
medewerking door de zaal van enkele
fraaie bloemstukken te voorzien en
hij verzorgde ook de mooie boeketten
voor de ladyspeaker Mevrouw Ardesh
en drie mannequins.
In de bekende entourage (alle kleding
hangt aan grote rekken in de zaal), die
kenmerkend is voor de shows van
Lammers, zagen de vele belangstel-
lenden een greep uit de grote collectie
japonnen, pakjes en combinatiemode.

Veel strepen in pastelkleuren waren in
de kleding verwerkt, soms in combi-
natie met andere motieven of diago-
naal verwerkt. Grijsblauwe tinten in
combinatie met bijvoorbeeld geel en
mintgroene kleuren met wit werden
zowel bij japonnen als blousen gezien.
Daarnaast was er ook weer het tradito-
nele, sjieke marine-blauw.
De roklengte is voor de jonge mode
duidelijk langer dan in de vorige sei-
zoenen. Wat bijzonderheden betreft

kan de mouwinzet van sommige ja-
ponnen worden genoemd. Deze is na-
melijk enigszins ondergeschoven met
een overstekend breed stiksel. Verder
zijn de lange V-hals kragen dit seizoen
helemaal 'in', soms in combinatie met
een gestrikt lint.

Bij de mantels vielen de jasjes van sue-
dezet of triacetaat op. Verder werden
regenmantels geshowd, waaronder de
bekende trenchcoat. Blazers zijn dit
seizoen weer volop in de mode, vooral
met grote, laag uitgesneden revers.
Het modehuis heeft ook jacks en lan-
ge broeken in de collectie.

De mode bij Lammers heeft enige
'verjonging' ondergaan. 'Logisch',
reageert Lammers, 'want ook oudere
mensen kleden zich steeds jeugdiger'.

Naast de verkoop in zijn modezaak
gaat Lammers per jaar vijftig maal met
een grote collectie langs verpleeghui-
zen en bejaardenoorden in de regio.

Er is rekening gehouden met mensen,
die over een minder ruime beurs be-
schikken. Japonnen zijn er in prijzen
variërend van 125 tot circa 300 gulden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens a f s p r a a k .
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Te verlenen bouwvergunningen
met gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer G.M. Eggink, Zut-
phenseweg 88 te Vorden, voor het
bouwen van een hobby-kweekkas al-
daar.

2. Aan de heer A. Walgemoet, Del-
denseweg 11 te Vorden, voor het bou-
wen van een machineloods aldaar.

3. Aan de heer D.J. Hogeslag, Kruis-
dijk 5 te Vorden, voor het verbouwen
van de woning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 5 april
1985 ter visie bij de afdeling gemeente-
werken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Raadsvergadering
d.d. 26 maart 1985

Tijdens deze vergadering, die gehou-
den wordt in het gemeentehuis en om
19.30 begint, komen onder meer de
volgende punten aan de orde:

- benoeming nieuwe gemeentese-
cretaris;
- goedkeuringjaarrekening 1983 van

de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
- verlenen garantiesubsidie aan de

Oranjevereniging Vorden t.b.v. de
herdenking 40 jaar bevrijding op 5 mei
1985;
- meerjarenplan Stads- en Dorpsver-

nieuwing 1986-1990;
- vaststelling huisvestingsoverzicht

toekomstige basisscholen in de ge-
meente Vorden;
- onthouding goedkeuring (gedeel-

telijk) door Gedeputeerde Staten van
Gelderland aan het bestemmingsplan
'Wientjesvoort 1983';
— verzoek van H.J. Boesveld, Stro-
dijk 5, om schadevergoeding als ge-
volg van het bestemmingsplan 'Ad-
dinkhof 1983';
- vaststelling bestemmingsplan

'Buitengebied 1984, no. 4' (cafébedrijf
Lindeseweg 23);
- pachtontbinding terrein aan de

Vordense Beek; verhuren gedeelte
hiervan aan de Volkstuinvereniging
Vorden en verpachten gedeelte aan
W. Nieuwenhuis te Vorden;
- benoeming lid Gewestraad Mid-

den-IJssel;
- uitbreiding jeugdafdeling openba-

re bibliotheek en leeszaal;
- aanleg riolering omgeving Almen-

seweg;
- achterstallig onderhoud en verbe-

tering woning beheerder begraaf-
plaats.

3. Publikaties ingevolge de Wet
Arob; verleende vergunningen
Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 19 februari 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer WA. Berendsen, het
Kerspel 9, voor het uitbreiden van een
broedhok/volière;
2. Aan de heer D.W. Hiddink, Wil-
helminalaan 18, voor het bouwen van
een schuurtje;
3. Aan de heer H.J. Krijt, 't Heegken
5, voor het bouwen van een fokvar-
kensschuur;
4. Aan de heer J. Borst, Hoetinkhof
99, voor het bouwen van een vogel-
verblijf.

Ten behoeve van de heer De Graaf uit
Bunschoten heeft het college een
standplaatsvergunning verleend voor
de donderdag op het marktterrein. De
heer De Graaf is voornemens vis en
aanverwante produkten te verkopen.

4. Onderhoud Zandwegen

Belanghebbenden die het schaven
van zandwegen tegen verminderd ta-
riefdoor de gemeente willen doen uit-
voeren, dienen hiervan mededeling te
doen voor 31 maart a.s. bij het bureau
gemeentewerken. Na vaststelling van
het te betalen bedrag hetwelk bij voor-
uitbetaling moeten worden voldaan,
zal de weg in het werkschema 1985
worden opgenomen. Zie hiervoor ook
de advertentie die elders in dit blad ge-
plaatst is.

5. Bestemmingsplan
'Wientjesvoort 1983'

In de raadsvergadering van 26 maart
aanstaande zal de gedeeltelijke ont-
houding van de goedkeuring door Ge-
deputeerde Staten van Gelderland
van het bestemmingsplan 'Wientjes-
voort 1983' aan de orde komen. Goed-
keuring wordt onthouden aan nage-
noeg het gehele terrein aan de zuidzij-
de van de Ruurloseweg, dat de be-
stemming agrarisch gebied van land-
schappelijke waarde was toegekend,
alsmede een klein gedeelte van de
voorschriften. Ten aanzien van het ge-
deelte van de camping gelegen ten
noorden van de Ruurloseweg is het
bestemmingsplan goedgekeurd. Wel
hebben Gedeputeerde Staten daarbij
de opmerking gemaakt dat het aantal

standplaatsen daar niet uitgebreid zou
mogen worden.
Een van de belangrijkste motieven
om het zuidelijk deel de bestemming
agrarisch gebied van landschappelijke
waarde te geven waren gelegen in het
feit dat de omliggende agrariërs te
zeer in hun uitbreidingsmogelijkhe-
den beperkt zouden worden indien al-
daar het kamperen toegestaan zou
worden. Tijdens de opstelling van het
bestemminj^Ëan speelden de effec-
ten van currreratie van de milieuhin-
derlijke aspecten van de agrarische be-
drijven in de omgeving nog niet direct
mee, aangezien daarvoor nog geen re-
kenmethodernvaren. Deze cumulatie
speelt een ^Bbij het verkrijgen van
een Hinderwetvergunning.
Thans beschikt de inspektie milieuhy-
giëne wel over rekenmethoden voor
de cumulatie.
Uit het gevoerde overleg met de in-
spektie is gebleken dat de in de omge-
ving van de zuidzijde gelegen agrari-
sche bedrijven door de aanwezigheid
van de camping aan de noordzijde
vanwege die genoemde cumulatie-
elementen reeds geen uitbreidings-
mogelijkheden meer hebben. Voor
wat betreft de mogelijkheden tot uit-
breiding maakt het in dat verband
voor die bedrijven dan ook niet uit of
de camping aan de zuidzijde, die tot (
dusverre gedoogd is, geheel of gedeel-
telijk zal verdwijnen.

Naar de mening van het college heb-
ben de betrokken bedrijven middels
de verleende Hinderwetvergunnin-
gen verkregen rechten, die niet in ge-
vaar mogen komen door de onthou-
ding van goedkeuring aan de gemeen-
telijke plannen om de camping aan de
zuidzijde te laten verdwijnen. Daarbij
kan redelijkerwijs worden aangeno-
men dat de inspektie milieuhygiëne
deze zienswijze deelt. Het college
concludeert dan ook uit het boven-
staande dat het instellen van beroep
bij de Kroon tegen het besluit van Ge-
deputeerde Staten niet noodzakelijk
is. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
de agrarische belangen een doorslag-
gevende, rol hebben gespeeld bij de
besluitvorming terzake van het be-
stemmingsplan, en dat het doorsnij-
dingselement van de camping door
Rijksweg 47 een minder zwaarwegend
argument is geweest.

Andere belanghebbenden kunnen ui-
teraard eveneens in beroep gaan te-
gen het besluit van Gedeputeerde
Staten, dit kan vanaf 14 maart 1985 ge-
durende een maand.

Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring zal de raad zich uitspreken om-
trent het al dan niet instellen van be-
roep bij de Kroon tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten.

6. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan Sakor een vergunning afgegeven
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode 25 maart tot en
met 30 maart aanstaande.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Oranj evereniging
zit niet bij de pakken neer

Ondanks het feit dat B en W van onze gemeente hebben geadviseerd het
subsidiebedrag voor de viering van het bevrijdingsfeest tot f l,- per inwo-
ner te beperken gaat het bestuur van de Oranjevereniging toch vol goede
moed door met de organisatie van dit feest. Enerzijds omdat zij vindt dat
Vorden niet achter mag blijven met de herdenking van de bevrijding van
het nazidom, anderzijds omdat zij hoopt dat de leden van de Raad zullen
besluiten alsnog aan de organisatie van dit feest een hoger bedrag toe te ken-
nen als subsidie. De raad is er uiteindeujk niet voor om alleen maar ja en
amen te zeggen, temeer daar elke politieke groepering achter dit feest kan en
moet staan.

Het is voor het college van B en W natuurlijk erg gemakkelijk om te zeg-
gen: plaats maar geen tribune of hef maar entree, daarmee voorbijgaand
aan het feit dat het voor veel (vaak oudere) mensen te vermoeiend is om 3
uur achtereen te moeten staan. Wat de entree betreft: het bestuur van de
Oranjevereniging vindt dat iedereeen toegang moet hebben tot het ter-
rein, ook zij voor wie de entree financieel een bezwaar zou kunnen zijn.

Wat de verdere plannen betreft: Deze week zijn er definitieve afspraken
gemaakt over het plaatsen van een tribune op het feestterrein. Tevens is er
van een naburige gemeente een feestverlichting gehuurd. Daarmee kan
de oprijlaan naar het kasteel en het gedeelte van de Horsterkamp langs het
feestterrein een bijzonder fleurig aanzicht worden gegeven. Voor de zes-
kamp hebben zich nl. divejse verenigingen en bedrijven opgegeven doch
mocht u nog besluiten on4fee te doen, neem dan contact op met één der
bestuursleden.

Evenals vijf jaar geleden zal er weer een feestgids worden uitgegeven
waarbij het bestuur op de medewerking van de adverteerders hoopt om
dit mogelijk te maken.
Al met al toch goede vooi^Mchten voor een bevrijdingsfeest van niveau.

trouMaar met een bestuur dat
niet anders.

uter uit optimisten bestaat kan dat ook haast

Schoenhandel
Mokkink
stopt ermee
Schoenhandel Mokkink gaat in
april haar zaak sluiten.
Doordat het te druk wordt voor
mevr. Mokkink om de zaak te
runnen en te zorgen voor het ge-
zin heeft men besloten om te
stoppen. 'Een extra kracht in
dienst nemen is niet lonend', al-
dus mevr. Mokkink, 'en als ik al-
les alleen moet doen, dan komt
mijn gezin te kort. Mijn man
heeft ook zijn werk en kan dus
ook niet alles. Het is wel spijtig
vooral omdat de zaak toch goed
liep. Wij willen vooral onze
trouwe klanten nog enkele we-
ken laten profiteren van onze
uitverkoop', aldus mevrouw
Mokkink.
Voor Vorden is het jammer; de
laatste jaren zijn er al te veel
winkels verdwenen.

Gezinsdienst in de herv.
en geref. kerk
Aanstaande zondagmorgen wordt zo-
wel in de hervormde als in de gerefor-
meerde kerk een gezinsdienst gehou-
den. Deze gezinsdienst is gezamenlijk
voorbereid door leiding en ouders van
school, zondagsschool, jeugdkerk met
de predikanten. Er is dan ook voor de-
ze gezinsdienst in beide kerken dezelf-
de orde van dienst. Het onderwerp is
Voor wie kiezen wy? Staan we aan de
kant van de sterkste, de geweldenaar?
of aan de kant van de weerloze en
zwakken? Het thema is ontleend aan
de lijdensgeschiedenis van het Evan-
gelie.
Ouderen en jongeren, kinderen mét

hun ouders, worden in deze diensten
verwacht.

Gezamenlijke vergadering
van kerkeraden
Op maandag 25 maart wordt 's avonds
in "de Voorde" een gezamenlijke ver-
gadering gehouden van de kerkera-
den van de hervormde gemeente en
de gereformeerde kerk. Het zal dan
gaan over het besluit van de synodes
van deze kerken om zich met ingang
van 1986- lOOjaarnadeDoleantie-in
staat van hereniging te beschouwen.
Dat betekent dat van boven af de weg
officieel wordt vrijgemaakt, om in fe-
deratief verband verder te gaan. Op
veel plaatsen in ons land zijn er reeds
gefedereerde gemeenten. De vraag is
nu, of we daar in Vorden ook inhoud
en vorm aan willen geven. Of zijn er
nog veel bezwaren en weerstanden?
Dat kan een boeiende en belangrijke
vergadering worden.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Petrus Wilhelmus Jo-
hannes Fransen;

ONDERTROUWD: Geen;

GEHUWD: Geen;

OVERLEDEN: Geen.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord- en com-
munidienst. Zondag 9.00 uur Eucha-
ristieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
ZOndag 24 maart 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Gezinsdienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. G.
Griffioen uit Harfsen.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, gezinsdienst. 19.00 uur ds.
J.R. Zijlstra, gezinsdienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 maart dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 23 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 1566. Verder hele week van
19.00 uur tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
23 en 24 maart N.J. Edens, Vorden.
Tel. 05752-1453.
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.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voornam 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, 14.00-17.30uur;
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.



LENTEMARKT
Openbare Lagere School a.s.
zaterdag 23 maart van 10.00
tot 15.00 uur boeken - platen -
speelgoed - kleding - planten -
curiosa - diverse attracties.
ROMMELMARKT

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VOHOt N Z'JIPHENSLWEG T E L O ' j 7 ï i 2 Ibl4

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

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2, Vofden.
Telefoon 2219

Jong stel, beide werkend zoekt
z.s.m. woonruimte in Vor-
den.
Brieven onder nr. 52-2
Buro Contact.

Toekomstige studente aan de
Rijks Hogere Landbouwschool
Groningen zoekt voor de tijds-
duur van 6 weken een land-
bouwpraktijkadres.
Trix Schipper,
tel. 05752-2624.

Te koop: kruising zwarte
Labrador 5 mnd. oud.
Tel. 05752-3302.

Te koop: Duitse herder, teef,
zeer goed onderhouden en lief.
3 maanden oud met papieren.
Prijs n.o.t.k.
A. Addink, Raadhuisstraat 18,
Vorden.
Tel. 3590 na 18.00 uur.

ATTENTIE: Voor de a.s. feest-
dagen verse haantjes, kip
en eieren enz. het van ouds
bekende adres
Poeliersbedrijf ROSSEL
Nieuwstad 45, Tel. 1283

Te koop: eetaardappelen.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen per
week.
Brieven onder nummer 52-1
Buro Contact.

Gevraagd: radio's uit groot-
moeders tijd. Wel of niet
spelend.
Tel. 05753-2276.

Gevraagd: ca. 200 oude ge-
bakken straatklinkers.
Tel. 05752-2280, Vorden.
Fam. Geldof.

LENTEMARKT
Openbare Lagere School a.s.
zaterdag 23 maart van 10.00
tot 15.00 uur boeken - platen -
speelgoed - kleding - planten -
curiosa - diverse attracties.
ROMMELMARKT

Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten.

daar soms het patent op ?

Hogerenteentoc^
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs f*°/. Heeft u uw spaargeld toch nodig,
dat maakt u zelf wel uit, dan O /o kunt u dat vrij opnemen zonder enige
ig. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een

voor welk doe
beperk

Patentrekening heten?

PATENTKEKENING

* rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zon je zeggen van wel!

bondsspaarbank
KANTOREN

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 5 - 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.

AANGEBODEN:

PRACHTBROOD
Krokant van korst, op ambachtelijke wijze van 't fijnste

graan gebakken. Bezit zeer goede eigenschappen en is in vele
uitvoeringen leverbaar,

ledere dag vers te bevragen bij:

ASSELT
®JZutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

SCHOONMAAK- en GLAZENWASSERSBEDRIJF

JANSEN - HUBERS BV
Koningsstraat 13, tel. 08345-1371 - 1744
Postbus 1, 7038 ZG Zeddam

vraagt dames
om inval-schoonmaakwerkzaamhedente
verrichten van kantoren in Vorden.

Arbeidstijden tussen 7.00 en 11.00 uur.

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

Wordt u binnenkort
aangesloten op aardgas?

Wij graven met sleuvenfrees uw leiding
naar huis (15 cm breed). Wacht niet te lang
met graven voor dat alles weer groeit en
bloeit.

Sleuvengraaf bedrijf

Veenbrink-Meijer
Tel. 05454-71592 - Eibergen.



Voor de blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve huis-
genote, onze moeder, vriendin
en oma

HENDRIKA JOHANNA

STOLTENBORG
weduwe van H. Teunissen

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

B. Bargeman,
kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, maart 1985.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
bloemen en cadeaus, ontvan-
gen tijdens ons huwelijk.

HENKENINA

JOLINK

G£/?/?/7" BOUWMEESTER
en

ANS BELTMAN

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 28 maart a.s. om
10.30 uur in het gemeentehuis te Gorssel.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur door ds. G. Griffioen in de
Ned. Hervormde kerk te Harfsen.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
"de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

$ Ons adres is:
x Zonnedauw 27
§ 7217 TP Harfsen.

$**

In plaats van kaarten.

\ JANSTEGEMAN
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en

Slotsteeg 11, Hengelo Gld. \ DORY KLEIN VELDERMAN

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
bloemen, cadeaus en felicita-
ties die wij mochten ontvan-
gen bij ons huwelijk.

HARRY EN ANNIE

TE BRAKE

Stikkeweg 2, Lievelde.

LENTEMARKT
Openbare Lagere School a.s.
zaterdag 23 maart van 10.00
tot 15.00 uur boeken - platen -
speelgoed - kleding - planten -
curiosa - diverse attracties.
ROMMELMARKT

Op hedenavond, woensdag 20
maart gratis belastingbil-
jetten invullen voor leden
van het FNV vanaf 19.30 uur in
Hotel Bloemendaal.
Inlichtingen tel. 1298.

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

v.v. DASH kan Uw steun heel
goed gebruiken!!
Rek. 36.64.67.700 RABO
(p.g. bank 862923).

Te koop: eiken keuken zon-
der apparatuur met 2 boven-
kastjes. 3.16 m lang. Ca. 3 jaar
oud. Prijs ca. 1500,-.
Tel. 6426 na 19.00 uur 3595.

Te koop: Golf Diesel Bj. 1978
in goede staat. Prijs, n.o.t.k.
Tel. 05735-2331.
Na 18.00 uur.

VOOR41UW

Wapen- en Sporthandel

itttdi Jotltrtffeiull

Zutphenseweg - Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15416

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

G. Bultman
Telefoon 1753

BMW. - Volvo-Suzuki

gaan trouwen op donderdag 28 maart a.s. §
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

HetElshofd
7251CB Vorden.

DICKREGELINK
en

IN A MAALDERINK

hebben het genoegen U kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te treden op
woensdag 27 maart 1985 om 11.45 uur op
het gemeentehuis „Kasteel Vorden " te
Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Nederlands Hervormde kerk te Vorden om
12.30 uur door ds. J. Veenendaal.

Dagadres: zaal,, Concordia ", Raadhuisstraat
36, Hengelo (G).

U bent van harte welkom op onze receptie
tussen 14.30 uur en 16.30 uu r.

Vorden, Deldensebroekweg 2
Hengelo, Berendschotstraat 6

Toekomstig adres:
„Groot Venhorstink"
Deldensebroekweg 2
7251PL Vorden.

Vrijdag 22 maart a.s. van 16.00-17.30
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden geven wij de Vordense bevol-
king gelegenheid afscheid te nemen
van uitvaartverzorger, de heer

A.J. de JONGE

Tevens stellen wij u in de gelegenheid
kennis te maken met zijn plaatsvervan-
ger de heer J.H.C. Box.

Direktie Monuta Stichting.

Dhr. de Jonge heeft zich bereid verklaart als con-
tactpersoon te blijven fungeren.

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

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

VERENIGING VOOR
VREEMDELINGENVERKEER
VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer Vorden heeft het genoegen U uit te
nodigen voor een

LEDENVERGADERING
op donderdag 28 maart 1985 om 19.30 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene vergadering 27 maart

1984.
4. Jaarverslag 1984 van de sekretaris
5. Jaarverslag 1984 van de penningmeester.
6. Verslag kaskommissie 1984
7. Benoeming kaskommissie 1985
8. Vaststelling contributie 1985.
9. Bestuursverkiezing. Aftredend de heren

G.W. Eijerkamp (niet herkiesbaar), N.HA.
van Goethem (herkiesbaar), J.H. Lubberdink
(herkiesbaar), op eigen verzoek aftredend de
heer H. Koning.
Het bestuur stelt kandidaat de heren L Ter-
wel en G. van Zeeburg. Tegen kandidaten
kunnen tot één uur voor de aanvang der ver-
gadering schriftelijk worden ingediend bij de
secretaris.
Het bestuur stelt voor als voorzitter de heer
N.HA. van Goethem, die zich bereid heeft
verklaard de heer Eijerkamp ad interim op te
volgen.

10. Voorstel bestuur: de ledenvergadering in het
vervolg in het najaar te houden.

11. Bespreking zomerprogramma.
12. Rondvraag
13. Sluiting.

Het bestuur.

Na de officiële vergadering wil het bestuur tijdens
een informeel uurtje onze aftredende voorzitter
danken voor de 37 jaar die hij met veel enthou-
siasme meer dan aktief is geweest voor onze ver-
eniging.

LU

TIROLER AVOND
Zaterdag 20 april 1985 organiseert restaurant

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 32 - Warnsveld

EEN GROTE
«TIROLERAVOND

MEDEWERKENDE ZIJN
BIERBOOM BÖLKERS

EN MELODVS
Aanvang 20.00 uur. Koffie en een hartig hapje gratis.

ENTREE 12,50 PER PERSOON
Gaarne vroegtijdig plaats reserveren.

TELEFOON 05752-1426

JAAR Volleybal-
vereniging
DAS.H.
Vorden

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

Het was niet mogelijk IEDEREEN, die
banden gehad heeft en/of heeft persoonlijk
uit te nodigen, daarom deze

algemene uitnodiging
aan allen, die van hun warme belangstelling
voor het DASH-gebeuren willen laten
blijken zoals leden, oud-leden, oud-
bestuursleden, donateurs e.a. voor de
receptie, te houden op zaterdag 30
maart a.s. van 16.00 -17.30 uur in zaal
„de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

De jubileumcommissie
p/a Stationsweg 12, Vorden.

de openbare bibliotheek is meer dan een leeszaal. Natuurlijk bent u er welkom als u - ge-
heel gratis - bepaalde kranten of tijdschriften wilt lezen. Maar er kan zoveel meer. U kunt er
mooie leesboeken lenen of hobbyboeken, een encyclopedie raadplegen, speciale titels aanvra-
gen en populaire of klassieke platen lenen. In de bibliotheek kan meer dan u denkt.
Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers B. V.

K
.

IIIIMIIIIWIIHIIIir De Keurslager
Verstand van
lekker vlees j • • • i

Op donderdag 21 maart begint ondanks de sneeuw en kou de lente

dus ook bij keurslagerij Vlogman. Om U in de lentestemming te

brengen is er op donderdag 21 maart voor iedere klant een lente

attentie.

RECLAME GELDIG VAN 21/3 t/m 23/3

Verse worst
grove of fijne per kg

Saucijzen
per kg

VOOR DE BOTERHAM:

Hausmacher
(eigen fabrikaat) 100 gram

7,95
8,95

1,35
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

discotheek „De Jaeger" LJVE IN RUURLO

23 MAART:

„ROTOR"
Ex Diesel en Turbo (Westcousrock)

30 MAART

„BERTUS STEIGER
PIEPE BAND"
(De Brabantse Normaal)

ZATERDAGS! LIVE

Bodega 't Pantoffeltje gaat de zaal en keuken

FLBNK UITBREIDEN
Opening Ie week van juni.
Capaciteit zaal ca. 250 personen. Totale capaciteit
ruim 350 personen.
Uiteraard in precies dezelfde gezellige en nostalgische
sfeer als nu.
En: voor zomerse warme dagen airconditioned, voor
niet rokers met een perfekte luchtverversing.
Voor een kleine of grote partij, door een unieke
verplaatsbare wand een precies „passende" zaal.

Nu al is er een grote belangstelling voor onze nieuwe
zaal en zou u niet te lang moeten wachten met
reserveren.

PS Zou u geheel vrijblijvend het e.a. liever thuis
bespreken, bel dan even tel. 2879.
Met vriendelijke groeten Nico van Goethem.

bode

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



„85 mille in '85"

Kranenburgse toren moet blijven
De toren van de r.k. kerk, toegewijd aan St. Antonius van Padua, op de Kranenburg
onder Vorden, vertoont ernstige gebreken en zal dit jaar worden gerestaureerd.
Deze kerk, welke werd gebouwd in de jaren 1857-1867, is een schenking van de
Hoogwelgeboren Freule Josephine J.A.E.C.S. Baronesse van Dorth tot Medler,
destijds wonend op huize Wk-ntjesvoort. Voor de bouw sloot /ij in 1856 daartoe een
overeenkomst met de beroemde bouwmeester P. Cuypers. Haar broer Theodoor
hielp haar hij de uitvoering.

De bouw duurde ruim tien jaar. Het
werk was aan verschillende aanne-
mers en leveranciers uitbesteed. Er
ontstonden geschillen over levering
en materiaal. De aanvoer verliep traag
en onregelmatig. Telkens lag het werk
stil. Pas in 1867 had bouwmeester
Cuypers zijn schepping voltooid, een
van zijn vroegste meesterwerken in de
neo-gothiek. Een gedenksteen in het
kerkportaal vermeldt stichting en in-
wijding als volgt: „In de jaren 1856-
1867 is door de Hoogwelgeboren Freule
JJ.A.E.C.S. Bar.s van Dorth tot Medler
deze kerk gesticht, welke op den 25 sept.
1867 door Mgr. Schaepman, Aartsbis-
schop v. Utrecht, is geconsacreerd."

Een ander gedenkteken is zichtbaar in
het gebrandschilderde raam achter
het hoogaltaar. De stichteres met haar
broer Theodoor en hun zuster Judith
zijn voorgesteld in aanbidding van het
Goddelijk Kind op de schoot van O.L.
Vrouw.
In 1881 begunstigde Josephine op-
nieuw de parochie, door de stichting
van een school.
Volgens „De kerken van Kranenburg"
van de hand van Pater M. Reinders
OFM te Vorden had zij daarmee wil-
len goedmaken wat vroeger een Van
Dorth aan de katholieke godsdienst
had berokkend.

De huidige Antoniuskerk met toren
werd gebouwd op de plek waar in 1834
een kerk werd gebouwd voor de som-
ma van f 12.699,-. Deze kerk bleek
veel te klein voor de 498 parochianen,
die toen woonden in Vorden (71),
Mossel (123), Linde (120), Hengelo-
Varssel (70), Delen (16), Veldwijk
(25), Warnsveld (7), Laren (16) en Lo-
chem (41). Deze is^toen ook afgebro-
ken. De huidige kerk wordt wel de vijf-
de kerk van de Kranenburg genoemd.

Derde restauratie
van de toren
De toren van de Antoniuskerk heeft
voor het eerst een opknapbeurt gehad
in 1924. Ook na de oorlog is een res-
tauratie uitgevoerd. Vermoedelijk is
bij de laatste restauratie te sterke ce-
ment gebruikt, zodat de stenen af-
brokkelen, terwijl de constructie van
de steunberen niet optimaal is.

Langzaam maar zeker dringt water
naar binnen, hetwelk 's winters be-
vriest, zodat de stenen los komen te
hangen. Ook de natuursteen is aange-
tast door allerlei milieu-verontreini-
gingen.
Reeds in 1977 is een grondige opknap-
beurt aangekaart. Vanwege de weinig
financiële mogelijkheden heeft het tot
nu geduurd aleer er definitief maatre-
gelen kunnen worden genomen.

Geschatte kosten ƒ 263.000,-
Het kerkbestuur heeft met advies van
de afdeling bouwzaken van het Aarts-
bisdom en de Rijksdienst voorde Mo-
numentenzorg nu onder architectuur
en directie van het Architectenbureau
ir. A. Meerstadt b.i. BNA te Zutphen
een plan opgesteld.
De restauratie zal thans in samenspel
met de restauratie van de r.k.
parochiekerk te Wehl als 'additioneel
werkgelegenheidsproject' worden uit-
gevoerd. Dat wil zeggen dat het pro-
ject dient te worden uitgevoerd door
tenminste 70% langdurig werklozen,
die door bemiddeling van het Gewes-
telijk Arbeidsbureau worden aange-
trokken; uiteraard zullen hierbij de re-
gels van passende arbeid van toepas-
sing zijn.
Van de geschatte kosten ad f263.000,-
neemt het Rijk 40% voor haar reke-
ning. De gemeente Vorden heeft 10%
toegezegd, terwijl de provincie ver-
moedelijk ook 10% voor haar rekening
zal nemen.
De parochianen van St. Antonius en
de Christus Koningker'k kijken dan
nog tegen een tekort van f 97.000,-
aan.
Een gigantisch bedrag, terwijl het
kerkbestuur niet over deze financiële
middelen beschikt. Weliswaar zal de
opbrengst van de grond voor de nieu-
we school worden aangewend, maar
dan nog resteert een gat van f85.000,-.

Begin dit jaar heeft zich nu een com-
missie Torenfonds gevormd met het
doel de benodigde f88.000,- bijeen te
vergaren. Deze uit alle geledingen van
de parochie gevormde commissie, on-
der voorzitterschap van de heer H.
Wiggers, is thans op vele gebieden ac-
tief om gelden te verzamelen. Een
eerste aanzet gaf de Coöp. Rabobank
Kranenburg in december 1984 door
een bedrag van f 5.000,- over te ma-
ken. Het koffiekerstconcert van de
Gebr. Eijkelkamp leverde f 900,- voor
de toren op. Momenteel heeft de
commissie-penningmeester, de heer
J.A. Overbeek, een bedrag van
f 12.669,25 op de torenfondsrekening
bij de Rabobank nr. 36.64J76.758.

Deelname verenigingen
verheugend
De torenfonds-commissie heeft veel
respons ontvangen van de verenigin-
gen die zij heeft gevraagd mede te
werken. Zo geeft het Vordense Man-
nenkoor en het kerkkoor Cantemus
Domino op 21 april een kofïie-concert
in de Antoniuskerk.
De sportvereniging Ratti vroeg de
zuster-vereniging Vorden voor een
meeting, waarop v.v. Vorden onmid-
dellijk positief reageerde. Deze
avondwedstrijd is op 29 mei a.s. Ook

de operette-vereniging Warnsveld
komt naar de Kranenburgse kerk en
wel op 14 september, zulks in samen-
werking met het Gelders Vocaal
Kwartet. Op 22 december is het op-
nieuw het Vordens Mannenkoor met
medewerking van de Gebrs. Eijkel-
kamp dat zich gaan inzetten. De com-
missie zelf organiseert nog een fancy-
fair annex rommelmarkt. De dames
van de K.P.O. houden in het najaar
een stroopwafelactie, terwijl de to-
neelvereniging Krato ook haar bijdra-
ge heeft toegezegd, evenals Kranen-
burgs Belang.

Huis-aan-huis-actie
Uiteraard is de commissie dankbaar
gestemd met zoveel medewerking,
maar het op te brengen bedrag is
groot, te groot voor de parochie al-
leen. Daarom wordt in de laatste week
van juni in de gehele gemeente Vor-
den een lijstcollecte gehouden. Ruim
tachtig medewerkers zullen een week
op stap gaan om iedere inwoner van
Vorden te vragen in te tekenen op de
aangeboden lijst.

Zij die actief mee willen werken aan
de huis-aan-huis-actie in juni a.s. zijn
van harte welkom.
Want de toren in Kranenburg moet
blijven. De toren is niet alleen beeld-
bepalend voor de buurt Kranenburg,
maar is niet weg te denken in ons land-
schap.

Tentoonstelling en
foto-expositie
Inmiddels kunnen we de eerste activi-
teit van de torenfondscommissie be-
kend maken.

Op 2e Paasdag is er in de Antonius-
kerk een tentoonstelling van de para-
menten, kerkgewaden en kerksiera-
den. In deze tentoonstelling zijn ook
opgenomen de misgewaden en para-
menten x^Éhuize „'t Medler", zoals
die daar vror 1834 werden gebruikt.
Voorts is er een foto-galery met teke-
ningen en briefwisseling over de
bouw van de kerk en toren. Deze ten-
toonstellin^is op tweede Paasdag 8
april van fll tot vijf uur. Entree vol-
wassenen i2,50, jeugdigen f l,-.
Er is koffie verkrijgbaar.

Jaarvergadering
Paardenfonds
Vrijdag 22 maart a.s. wordt in zaal
Schoenaker de jaarvergadering ge-
houden van het Onderling Paarden-
fonds 'Wildenborch en Omstreken'.
Het bestuurslid H. Bochelman en
commissaris A. Gelder zijn aftredend,
doch stellen zich herkiesbaar. Bij de
vaststelling van de premies over 1985
wordt voorgesteld bij paarden met
een te verzekeren bedrag boven
f5.500,- en ponies met een te verzeke-
ren bedrag boven f 3.500,- een ge-
neeskundige verklaring te vragen.

Vorden 1:
3 maal is scheepsrecht
Na vele teleurstellingen verwerkt te
hebben gaat het zonnetje voor Vor-
den l de laatste weken weer vriende-
lijk schijnen. De mannen van trainer
Jan Hendriksen slaagden er namelijk
in om de laatste drie wedstrijden op rij
te winnen, zodat Vorden voorlopig
weer wat opgeruimder kan ademha-
len. Weliswaar is de stand op de rang-
lijst nog niet om over naar huis te
schrijven, maar de weg naar herstel
lijkt te zijn ingslagen.
De beide punten die zondag vanuit
Apeldoorn mee naar Vorden werden
genomen, kwamen niet tot stand na
een briljante wedstrijd. In deze fase
van de competitie tellen echter alleen
de punten. Zeer zeker voor een team
dat niet van plan is om te degraderen.
Mede door de strakke en koude wind
werd het op het ZW terrein een ma-
tig duel. In de eerste helft weinig op-
windende gebeurtenissen waarbij de
beide achterhoedes het niet al te
moeilijk kregen. Ruststand 0-0.
In de tiende minuut van de tweede
helft werd de ZW doelman uit het
veld gestuurd toen hij Harry Klein
Brinke torpedeerde. Helaas voor Vor-
den gebeurde dit buiten het straf-
schopgebied, zodat het de geel zwar-
ten nog niets opleverde.
In de 25e minuut werd het 0-1 en naar
het later bleek het enige doelpunt uit
de wedstrijd. Bij een Vorden aanval
sloeg één der ZW spelers de bal bin-
nen het strafschopgebied weg. Penal-
ty. Chris Hissink maakte g^fefout en
zorgde er daardoor voor d^roe volle
winst naar Vorden ging.

Ratti-Oeken 1:1-1
Het heeft er lange tijd naï^ptgezien
dat Ratti afgelopen zondag beslag op
beide winstpunten zou leggen. Twee

Vordense Amnestygroep
viert 5-jarig bestaan

met massale kaartenaktie
Alweer 5 jaar nu ontplooit de Vordense afdeling van Amnesty Internatio-
nal aktiviteiten voor mensen die onrecht wordt aangedaan. Het 5-jarig be-
staan op 25 maart valt toevallig in een speciale Aktieweek in de grote Cam-
pagne Tegen het Martelen. Het thema voor deze week is TOEGANG
TOT GEVANGENEN.

Waarom Toegang tot gevangenen?
Er is onderzocht dat juist in de eerste tijd, vlak na de arrestatie als niemand
weet waar de gevangene zit vaak gemarteld wordt. De plaats wordt vaak
geheim gehouden. Als bereikt kan worden dat advocaten, artsen en fami-
lieleden vrije toegang hebben tot gevangenen, dat er regelmatig inspecties
plaats vinden kunnen martelingen niet meer voorkomen.
In de meeste landen is deze toegang wel wettelijk geregeld en daarom zal
geprobeerd worden massaal druk uit te oefenen op autoriteiten van be-
paalde landen om die wetten ook na te komen. Als dit lukt, dan is er een
goede kans dat er niet meer of in ieder geval minder gemarteld wordt,
want beulen dulden geen pottekijkers.

Massaal schrijven
De komende week wordt een beroep gedaan op de Vordense bevolking
twee kaarten te tekenen en hiervan wordt er één verstuurd naar het land
en één wordt hier in Nederland gehouden. Op de laatste dag worden deze
geteld en het aantal bekend gemaakt. Later wordt met dit massale getal
weer druk op het betreffende land uitgeoefend.

Hoe kunt U meedoen?
In alle Vordense kerken worden a.s. zondag na de diensten kaarten aange-
boden voor ondertekening. Ook op de weekmarkt volgende week zijn de-
ze kaarten te verkrijgen en natuurlijk op de maandelijkse schrijfavond in
het Dorpscentrum.

Helpt het ook?
Amnesty is sinds april '84 bezig met deze Aktie Tegen het Martelen. Het
werk begint nu vruchten af te werpen. Steeds meer feiten over martelin-
gen worden bekend en de verantwoordelijke regeringen beginnen de druk
steeds meer te voelen.
Er zijn processen tegen beulen in gang gezet in Argentinië, in september
'84 ontving Amnesty bericht van de Colombiaanse regering over over-
tredingen van militairen en zo zijn er meer berichten.

Als we gelaten afwachten dan weten we niet of er wat gebeurt, daarom
gaat Amnesty International door met de Campagne.
Martelen moet gestopt worden!

minuten voor tijd echter kende de
overigens goed leidende arbiter Groo-
tenhuis uit Borculo Oeken een vrije
trap toe, juist op de rand van het straf-
schopgebied. Gerard Went wist deze
te verzilveren, waardoor de eindstand
1-1 werd. Met de wind mee had de
thuisclub voor de rust het beste van
het spel. Oeken kon echter met kunst
en vliegwerk doelpunten voorkomen,
totdat in de 20e minuut Edwin Hart-
man met een kort schot 1-0 kon doen
aantekenen. Vlak voor rust kreeg Rat-
ti nog enkele kansen, maar lat en
staander stond succes in de weg. Na
de thee gingen de gasten met de ster-
ker wordende wind mee sterke druk
uitoefenen op het Ratti-doel, maar de
achterhoede kon steeds goed ingrij-
pen, alhoewel keeper Vels tweemaal
geluk had. Een kwartier voor tijd kon
de thuisclub de bakens wat verzetten,
maar ook Hartman had geen geluk
met zijn kopbal. Totdat 2 minuten
voor tijd de gelijkmaker als bovenom-
schreven kwam, waarna de partij gelo-
pen was. Oeken kreeg dus nog een
puntje mee, waarmede de ploeg - ge-
zien de stand op de ranglijst - wel blij
zal zijn.
Een verslag van deze wedstrijd werd
die middag rechtstreeks uitgezonden
op de radioziekenomroep van het
Spittaal.

Wilp l - Ratti l
Het eerste elftal van de s.v. Ratti heeft
afgelopen zaterdag goede zaken ge-
daan door in Wilp met 1-4 te winnen.
Ratti begon goed en kreeg al vrij snel
goede kansen via Henk Bulten en Jan
Nijenhuis. Wilp kon in de beginfase
niet veel terugdoen en Ratti kwam tot
score doordat Wim Stokkink de bal uit
de Wilp-defensie kon plukken. Hij
bracht Jan Nijenhuis in stelling en
Ratti kwam op een 0-1 voorsprong.
Ratti leek de score aanvankelijk te
gaan vergroten, maar Wilp kwam in
de slotfase van de eerste helft sterk
terug. Gelukkig voor Ratti dat doel-
man Herbert Rutgers heel moeilijk
was te passeren.
Na rust moest Wilp komen en kon
Ratti profiteren van de ruimte die
door Wilp-defensie werd gegeven.
Henk Bulten bracht Ratti op een 0-2
voorsprong door met pure snelheid de
verdediging inclusief keeper te passe-
ren en de bal tussen de palen door te
tikken. Het werd daarna snel 0-3 door
Hans van Kesteren die een voorzet
van Harm Welleweerd in kon koppen.
Wilp gaf zich niet gewonnen en kon
via een afstandsschot nog iets terug-
doen 1-3.

• Harm Welleweerd moest echter een
kwartier voor tijd de wedstrijd verla-
ten met een enkelblessure. Bert Maal-
derink was zijn vervanger. Ratti wist
zich 10 minuten voor tijd definitief
veilig te spelen via een doelpunt van
andermaal Henk Bulten. Een belang-
rijke zege voor Ratti die nu met 14
punten uit 14 duels goed meedoet in
de middenmoot. Aanstaande zater-
dag staat Ratti een zware kluif te wach-
ten in Gelselaar waar het aantreedt te-
gen E.G.V.V.

Ratti 2 - AZSV 7 2-2
Ratti kreeg het op gelijke voet staande
AZSV op bezoek. Het werd een harde
wedstrijd, overigens keurig in de hand
gehouden door de goed leidende A.
de Bruyn. Al na 11 minuten keek Ratti
al na op een achterstand. Een speler
van AZSV ontglipte Dijkman en deze
kon Wassink met een goed schot het
nakijken geven, 0-1.
Ratti bleef aandringen om zo spoedig
mogelijk de gelijkmaker te forceren,
maar moest na een panalty te hebben
gemist wachten tot de 31e minuut
toen Robbie Immink de gelijkmaker
kon laten aantekenen. Maar de vreug-
de was van korte duur, want precies 2
minuten later stond AZSV op voor-
sprong door een misverstand in de
achterhoede 1-2.
Na rust kwam Ratti sterk opzetten.
Kansen te over om de gelijkmaker te
maken. Zeker 4 vrije kansen gingen er
verloren. AZSV kwam bijna niet meer
over de middenlijn. Een kwartier voor
tijd was het Robbie Immink die de ge-
lijkmaker kon aantekenen voor Ratti
2-2. Wat Ratti ook probeerde, het ge-
lukte hen niet de overwinning in de
wacht te slepen.

ZAALVOETBAL
Velocitas l - Rietmolen l
Evenals in de voorafgaande competi-
tiewedstrijden kon Velocitas ook in de
thuiswedstrijd tegen Rietmolen geen
vuist maken. Men speelde onsamen-
hangend en met weinig overleg. Hoe-
wel de eerste helft nog gelijk opging,
ruststand 1-2, hield Velocitas in de
tweede helft "open huis".
Dit werd door Rietmolen genadeloos
afgestraft. Doelpunten van Ton Jur-
riëns en Jan Leegstra brachten de

Vordense ploeg nog wel dichterbij,
maar konden niet verhinderen, dat
Rietmolen uiteindelijk met 2-8 zege-
vierde.
Door dit verlies is Velocitas nu afhan-
kelijk van de resultaten van S.S.S.E.
en R.K.Z.V.C. geworden, om even-
tuele degradatie te ontlopen. Beide
ploegen spelen volgende week woens-
dag hun laatste wedstrijd tegen resp.
Sp. Polacel en R.F.C.

UITSLAGEN: Velocitas l - Rietmo-
len l 2-8; Sp. Eibergen - Velocitas 2 7-
1; Velocitas 2 - Rietmolen 2 2-4; Velo-
citas 3 - Halfweg '78 5 0-7.
PROGRAMMA: Maandag 25 mrt. te
Vorden Velocitas 3 - ZAVODO '76 5;
Velocitas 4 - Pandawa 4; Velocitas l -
Velocitas 2 (dames) oefenwedstrijd.
Woensdag 27 mrt. te Borculo DEO l -
Velocitas 2.

Uniek in Oost
Nederland,
kampioenscross SOOcc
in Harfsen
Als enige club boven de grote rivieren
organiseert de M.C. HAMAC op zon-
dag 31 rrtaart de 3e kampioenscross
500cc waarbij alle nationale toprijders
aan de start komen. Uiteraard zijn er
alle H rijders.
In de eerste plaats is er Toon Karsma-
kers die zijn kampioenstitel wil verde-
digen. Hij krijgt daarbij grote tegen-
stand van Kees v.d. Ven, in 1984 3e
om de wereldtitel 125cc, nu al weer in
goede vorm, ook de inmiddels blessu-
re vrije Gerard Rond die wil trachten
zij vroegere titel te heroveren. In bla-
kende vorm steekt nog steeds good
old Frans Sigmans, bezig aan zijn laat-
ste (?) seizoen, die zich in Harfsen
weer eens wil laten zien. Dan is er
Henk Seppenwoolde, herstelt van een
ernstige voetblessure, die voor eigen
publiek weer zal willen vlammen. Ter-
wijl ook Wereldkampioen Enduro
Henk Poorte en Nederlands kam-
pioen 125cc Dinand Zijlstra proberen
dit jaar in de koningsklasse hoge ogen
te gooien. Voorts zijn natuurlijk Peter
Herlings, Jaak Verwaayen, Gieljo van
Zoggel en John$ Ponjee ook in de rij
van kanshebbers te scharen. In het
omlijstende programma rijden met
vele smaakmakers: de viertaktklasse
en de nationalen 250cc.
In de nostalgische viertaktklasse met
hun sonore bromgeluid komen 90
coureurs aan het starthek waaronder-
maar liefst 10 H rijders. ^
Deze wedstrijd telt favorieten in de rij-
ders: Ab Verstegen; Bert v. Duimen;
Fons Nijhof, Jo Lammers en Herman
v. Hoegee. Voor eigen supporters rij-
den de streekrijder Albert Bensink en
Willem v. Maanen uit Voorst, Henk
Wassink en Harry Fleming uit Lo-
chem; Bennie Hartelman uit Hengelo
en Wim en Jan Steegink uit Deventer.

Bij de 250cc gaat de aandacht vooral
uit naar Henri Sanderman uit Marke-
lo; Gerard Uytdewilligen uit Nieuw
Wehl en HAMAC streekrijders Laslo
Tichi en Gerrit Norder uit Deventer,
Jack Endendijk uit Diepenveen en
Aaldert Elsinga uit Lochem.

De HAMAC verwacht veel publiek
en heeft de toegangsprijzen betaal-
baar gehouden, terwijl het parkeren
gratis is. Bovendien zal het publiek
veel extra's geboden worden zoals:
Het circuit wordt in omgekeerde rich-
ting als normaal gereden; een sensa-
tionele dubbelsprong, bekend van sta-
dion en strandcross, op het overzich-
telijke start veld.
Speciaal is er gedacht aan de veilig-
heid van het publiek waarbij, voor een
veilige oversteek een tunnel onder
een springschans is gemaakt.

Het circuit Het Peppelenbos ligt in de
driehoek Deventer/Zutphen/Lo-
chem en is door de CAMEL bepijling
gemakkelijk te vinden. De training be-
gint om 10.00 uur, terwijl de eerste
wedstrijd om 12.30 uur van start zal
gaan.

Voorjaarsrit
'De Graafschaprijders'
Zondag 24 maart organiseert de
VAMC 'De Graafschaprijders' uit
Vorden een voorjaarsrit. E^n oriente-
ringsrit voor auto's en motoren. De ril
wordt verreden volgens KNMV regle-
ment in de A- en B-klasse. De toerrij-
ders en beginners rijden volgens eou
eenvoudig reglement.
De uitzetters zijn de heren J. Luiten
en W.D. Wisselink. De prij/en be-
staan uit planten en bloemen. De in
schrijving is vanaf 13.00 uur by c;U<v

Schoenaker aan de Ruurlosewcg. IV
start is om 13.30 uur.
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Geslaagd openingsfeest bij Barendsen Camping Wientjesvoort <h'aast>
wordt niet gehalveerd
De commissie Algemeen Bestuur toonde zich dinsdagavond ver-
heugd met het collegevoorstel om niet in hoger beroep te gaan nu de
provincie zich heeft uitgesproken dat de camping Wientf esvoort tus-
sen Vorden en de Kranenburg niet 'gehalveerd' dient te worden.

Het gebeurt tegenwoordig niet meer zo regelmatig dat er winkels en bedrijven wor-
den heropend na een verbouwing. Toch /ij n er ook in deze tyd nog zakenmensen die
de moed en de visie hebben hun zaak uit te breiden. Zo'n man is Henk Barendsen,
die in de afgelopen maanden zowel de smederij als de winkel in huish. artikelen
en gereedschap royaal heeft vergroot en uitgebreid. De heropening van smederij en
winkel op woensdag 13 maart j.I. werd een feestelijk 'open huis' dat door niet minder
dan vijftienhonderd mensen werd bezocht.

Vanuit verre omtrek kwamen de klan-
ten die woensdagmiddag en -avond
naar dit 'open huis1.
Er waren veel smederijklanten die
vaak al tientallen jaren hun stalinven-
taris kopen bij dit bedrijf dat goed vak-
werk levert tegen redelijke prijzen. De
familie Barendsen mocht van hen
veel complimenten in ontvangst ne-
men voor de grotoe uitbreiding en
modernisering van de smederij.

Een prachtwinkel!
De meeste bezoekers waren be-
nieuwd naar de winkel, die nu met
zo'n 300 vierkante meter is uitgebreid
en waar maar liefst 2.000 nieuwe arti-
kelen konden worden toegevoegd aan
de toch al zeer uitgebreide collectie.
Men was enthousiast over de smaak-

volle indeling en collectie huishoude-
lijke artikelen. De afdeling gereed-
schap en tuinartikelen is verrassend
groot en je kunt - zeiden veel bezoe-
kers - hier nu werkelijk voor elk artikel
terecht. Op de vergrote bovenverdie-
ping staat een collectie tuinmeubels
en kachels die tot de best-gesorteerde
van de hele streek mogen worden ge-
rekend. Het was geen wonder dat de
familie Barendsen bijzonder veel ge-
lukwensen kreeg met dit fraaie resul-
taat.

Een compleet feest
Toen vond half negen 's avonds de
laatste bezoekers binnen waren kon
de heer Barendsen in de grote feest-
tent zo'n achthonderd gasten begroe-

ten die deze open huis-viering bij-
woonden. Het waren klanten, colle-
ga's en buren die na zijn enthousiaste
dankwoord nog een poos bij elkaar
bleven om te genieten van een ouder-
wets-gezellig feest. De drankjes en
hapjes werden verzorgd door de men-
sen van Hotel Bakker, dus ook wat dit
onderdeel betreft werd vakwerk gele-
verd. De muziekvereniging Sursum
Corda bracht de fam. Barendsen een
serenade.

Grandioze verkoop!
Dat was de conclusie van de familie
Barendsen na de drie dagen open
huis-verkoop die donderdagmorgen
begon. Dat was vooral te danken aan
de speciale aanbiedingen, maar ook
aan dat grote 'open huis'-feest, waar
vele honderden klanten met eigen
ogen hebbei^unnen vaststellen dat
de winkelst;^pvan Vorden is verrijkt
met een zaak die door z'n rijke collec-
tie, fraaie presentatie, goede kwali-
teitsmerken en redelijke prijzen in de
toekomst ongetwijfeld nog meer klan-
ten zal treky

Freiherr von Mengden tijdens deze
vergadering als 'inspreker' aanwezig,
wees de commissie op het t.z.t. ophef-
fen van de spoorlijn Zutphen-Win-
terswijk. 'Zorg ervoor dat er een snel-
dienst Winterswijk-Apeldoorn komt
met aansluiting op de treinen', zo
sprak hij.
Er was deze avond nog een inspreker
en wel de heer H.J. Boesveld, Strodijk
5. Wegens waardevermindering van
zijn huis, zoals hij zelf had aangege-
ven, heeft hij i.v.m. het bestemmings-
plan Brinkerhof een verzoek om scha-
devergoeding ingediend. Dit werd af-
gewezen. Zei hij dinsdagavond: 'Ik
ben het met de schadebeoordelings-
commissie die zegt dat mijn huis juist
meer waard wordt, niet eens. Als dat
het geval is laat de gemeente het maar

kopen. De drie leden van de schade-
commissie hebben drie minuten om
het huis gelopen en 27 minuten thee
gedronken', zo sprak hij verontwaar-
digd.

De commissie had geen bezwaar met
het verlenen van een vergunning aan
het echtpaar Hulshof, welke een café-
bedrijf heeft aan de Lindeseweg 23.
De heer H. Tjoonk (WD) kreeg des-
gevraagd de verzekering van Burg.
Vunderink dat hetgeen wat wordt toe-
gestaan, terdege wordt gekontroleerd.
Eveneens op indicatie van de heer
Tjoonk zal de gemeente een gesprek
hebben met de volkstuinvereniging,
opdat de gebruikers in de winter geen
rotzooi laten liggen, waarvan andere
mensen hinder ondervinden.

De heer M. Groen (WD):

'Geef Oranjevereniging toch de
gevraagde garantiesubsidie'
Het voorstel van het college om de
pla-Uselijke Oranjevereniging niet de
gevraagde garantiesubsidie van
f 11.500,- te verlenen viel dinsdagavond
in de commissie financiën bij de heer
M. Groen (WD) niet in goede aarde.

De Oranjevereniging heeft dit bedrag
nl. nodig voor extra aktiviteiten die zij
in het kader van de 5 mei viering wil
plegen. Het college wil niet verder
gaan dan f7.241,- (zijnde één gulden
per inwoner).
De heer Groen: 'Ik ben in het alge-
meen geen voorstander van het verle-
nen van subsidies. Maar het college

stelt zich nu toch wel erg klein op. De
Oranjevereniging trekt bijna nooit bij
de gemeente aan de bel, dus vind ik
dat de gemeente best haar medewer-
king kan verlenen".

Wethouder H.A. Bogchelman (WD)
vond juist dat één gulden per inwoner
een goede basis genoemd kan worden
als garantiesubsidie. De beide CDA
commissieleden R.J. van Overbeeke
en H. Graaskamp vonden dit een
zwakke argumentatie van de wethou-
der. Zij onthielden zich daarom van
advies.

Dat het bestuur van de Oranjevereni-
ging ook het bevrijdingsfeest organi-
seert is alleen maar toe te juichen. Bij
vele gemeenten is dit juist het struikel-
blok. Vorden heeft nl. geen bevrijdings-
comité. Voor de jaarlijkse Oranjefees-
ten wordt de Oranjevereniging ook al
met een kluitje in het riet gestuurd. Met
een subsidie van f 272,4 3 doet men niet
veel. Hopelijk komt hierin ook een ver-
andering, want een Oranjefeest is een
feest van de gehele Vordense bevolking.

Red.

De begroting van de openbare biblio-
theek is lager uitgevallen dan ge-
raamd. Onder meer door minder aan-
schaf van boeken. De heer H. Graas-
kamp: 'Niet zo'n beste ontwikkeling
wanneer er minder boeken worden
aangeschaft'. Volgens wethouder
Bogchelman wil men dit jaar meer
boeken kopen.

Algemene
ledenvergadering
Dash
Op 12 maart jl heeft de volleybalver.
Dash haar algemene ledenvergade-
ring gehouden. De vergadering vond
plaats in het Dorpscentrum. Voorzit-
ter Groenendal stelde dat 1985 in het
teken zal staan van het 25-jarig jubi-
leum van de vereniging. Daartoe heeft
een jubileumcommissie een groot
aantal aktiviteiten ontwikkeld.
Tijdens de vergadering werd behoor-
lijk gediscussieerd over de vervoers-
kostenregeling. Er werd besloten om
deze vergoedingsregeling vooj^e se-
niorenteams af te schaffen^plleen
voor de jeugdteams wordt nog een
vergoeding gegeven, terwijl teams die
ver buiten het district moeten reizen,
een beperkte vergoeding krijgen.
Van het bestuur waren de daa^s van
Hunnik en Thalen aftreden^pi niet
herkiesbaar. Omdat er zich geen kan-
didaten beschikbaar stelden, blijven
deze dames voorlopig deel uitmaken
van het bestuur totdat in de vakatures
is voorzien.
Voorts werd besloten de contributie
trendmatig met 4% te verhogen. De
vergadering verliep in een positieve
sfeer hetgeen ook bleek uit het feit dat
een groot aantal mensen zich beschik-
baar stelden om allerlei activiteiten
voor de vereniging te organiseren.
Het programma van de viering van
het 25-jarig jubileum van de vereni-
ging ziet er als volgt uit: 30 maart Start
jubileumjaar en het aanbieden van
het jubileumboek aan het college van
burgemeester en wethouders + re-
ceptie.
9 april t/m 13 april verkoop jubileum-
loten; 13 april mini-toernooi; 11 mei
Grote buiten Dash-toernooi op de ge-
meentelijke sportvelden; 14 en 21
mei Intern, mix-toernooi; 28 mei en

Burg. Vunderink in commissie Algemeen Bestuur:

'Meerjarenplan dorpsvernieuwing zal geleidelijk
aan duidelijker beeld moeten verschaffen'
'Een groot voordeel is dat we kunnen 'schuiven'. Onder meer van belang wanneer
we definitief weten welke de komende jaren beschikbaar komen. Wordt het la-
ger dan de huidige 215.000 gulden dan zullen we moeten schrappen. Ik zelf denk dat
er in 1986 zo'n 160 a 170.000 gulden beschikbaar zal /ijn. We zullen goed moeten
overwegen of we struktureel met het programma door moeten gaan. Het Meerja-
renplan stads- en dorpsvernieuwing zal geleidelijk aan een duidelijker beeld moe-
ten verschaffen.'

Deze woorden sprak burgemeester
Vunderink dinsdagavond in de open-
bare commissievergadering Alge-
meen Bestuur toen dit plan ter discus-
sie werd gesteld.

De commissie ging in grote lijnen met
de zienswijze van het college mee be-
halve met betrekking tot de Komvon-
derlaan. De commissie wenste hier-
aan niet zo'n hoge prioriteit te geven.
Met name de heer J. Bosch (PvdA)
was bang dat het financiële plaatje niet
haalbaar zal zijn.

Het college is voorstander om deze
Komvonderlaan door te trekken, het-
geen volgens Burgemeester Vunde-

rink mede helpt om de parkeerproble-
men in het dorp op te lossen, terwijl
doortrekking grote voordelen biedt
voor de aan- en afvoer naar de winkel-
bedrijven in de Dorpsstraat. De ge-
meente ziet dan gaarne dat er aan de-
ze Komvonderlaan woningen ge-
bouwd zullen worden. En juist hier-
over hadden de heren C.Chr. Voer-
man (CDA), H. Tjoonk (WD) en
J. Bosch (PvdA) hun twijfels. Zij zagen
het niet zo direkt zitten dat hier ge-
bouwd zal worden.
De heer Voerman deed het college de
suggestie aan de hand om vanaf de
Komvonderlaan langs de beek in wes-
telijke richting een wandelpad aan te

leggen richting Brinkerhof. Burg.
Vunderink zegde toe dit te zullen la-
ten onderzoeken.

Ook toonde de heer Voerman zich er
voorstander van om langs de Ruurlo-
seweg vanaf Rondeel achter langs de
camping'de Wientjesvoort een vent-
weg aan te leggen. 'Mede van belang
voor de verkeersveiligheid en ten ge-
rieve van het agrarische verkeer', al-
dus de heer Voerman. De heer Vun-
derink wees erop dat Rijkswaterstaat
momenteel bezig is om plannen te
ontwikkelen voor wat alternatieven
langs de Ruurloseweg.
Het Meerjarenplan voor Vorden is
mede tot stand gekomen dankzij de
hulp van DHV, raadgevend Inge-
nieursbureau B.V.

De heer C.Chr. Voerman (CDA) zoals
bekend fel tegenstander van de in-
schakeling van een dergelijk bureau,
was teleurgesteld over het rapport.
'Het brengt niets nieuws, het is in feite

het op een rijtje zetten van oude din-
gen', zo sprak hij. Burgemeester Vun-
derink verdedigde het bureau. 'Het
gaat hier voornamelijk om het over-
zichtelijk presenteren van een meerja-
renplan. Maar misschien had u te ho-
ge verwachtingen', zo sprak hij tot de
heer Voerman.
In plaats van de Komvonderlaan naar
voren te halen in de planning, stelde
de heer J. Bosch (PvdA) voor om te
switchen met de jeugdafdeling voor
de bibliotheek en het Groene Kruis-
gebouw. De overige commissieleden
konden zich eveneens in deze sugges-
tie vinden.
Met betrekking tot het bomenplan zei
de heer H. Tjoonk (WD) dat hij voor-
stander is van het planten van nieuwe
jonge bomen in plaats van de bestaan-
de bomen te gaan 'verspijkeren'. Sier-
keitjes op het Marktplein zag hij bij
een renovatie ook niet zitten. 'Lastig
voor moeders met hun wagentjes', zo
zei hij.

4 juni en 11 juni en 18 juni Rabo-
Dash stratenvolleybaltoernooi; 18 ju-
ni Trekking verloting; 23 juli Interland
dames NEDERLAND-AMERIKA;
18 juli Dash-kraam op de braderie; 31
augustus en 7 september Invitatie
toernooi; 5 oktober Feestavond.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Vereniging
'Oud-Vorden

Op de vorige week woensdag in zaal
Bakker gehouden bijeenkomst van de

•vereniging 'Oud-Vorden' werden
door de heer Maltha een aantal films
over folklore vertoond. Achtereenvol-
gens werden de folklore in Ootmar-
sum, folklore in Oost-Nederland en
folklore op de boerderij behandeld.

De goed ingesproken tekst gaf een
duidelijk beeld van een en ander. Jam-
mer dat de kwaliteit van de vertoonde
films veel te wensen overliet. Speciaal
aan de belichting dient de heer Maltha
wat meer zorg te besteden, willen de
films aan hun doel beantwoorden. De
mogelijkheden bezit de heer Maltha
zeer zeker gezien zijn vorig jaar ver-
toonde film over de molens, die in een
woord uitstekend was!
Uitstekend was ook de belanstelling
van de zijde van de leden voor deze
avond.

In het verslag over de nieuwjaarsbij-
eenkomst van de vereniging in dit
blad werd het optreden van het 'Vor-
dens klarinet trio' abusievelijk niet
vermeld. Jammer, daar juist zij zo fan-
tastisch goed voor de dag kwamen!
Zowel hun klassieke als wat moderne-
re nummers wisten zij op uitstekende
wijze te vertolken, hetgeen door de
aanwezigen bijzonder gewaardeerd
werd.

Dit trio, bestaande uit Lucian Vende-
rink-Smeenk, Joop Boerstoel en Leo
Boerstoel en geleid door Evert Vende-
rink, is zeker de moeite waard om er
meermalen naar te luisteren. Warm
aanbevolen bij verenigingen die eens
wat anders willen brengen!

Een 'haast je rep je' projekt, zo noem-
de wethouder H.A. Bogchelman de
aanleg van riolering aan de Almense-
weg. In eerste instantie bestond hier-
voor totaal geen belangstelling. Later
hebben toch nog 28 bewoners aan de
Almenseweg aktie ondernomen. Nu
moet één en ander voor l juli aan-
staande gerealiseerd zijn. De commis-
sie toonde zich kontent met de (late)
initiatieven van de bewoners.

Naar aanleiding van vragen van de
heer M. Groen (WD) antwoordde
wethouder Bogchelman dat uitbrei-
ding van de jeugdafdeling van de
openbare bibliotheek in het huidige
gebouw gerealiseerd kan worden. 'De
koffiekamer is erg groot, er zijn boven
nog vergaderruimtes, bovendien is er
nog ruimte in de kelder', aldus de heer
Bogchelman.

Met betrekking tot de vaststelling van
het huisvestingsoverzicht van de toe-
komstige basisscholen zal bij de basis-
school aan het Hoge de kleuterschool
de Timpe moeten worden afgestoten.
Beide CDA commissieleden R.J. van
Overbeeke en H. Graaskamp bepleit-
ten deze school voorlopig in stand te
houden. Op basis van het huidige aan-
tal lokalen, waarvan er een paar leeg
staan, zal de Timpe echter gesloten
moeten worden. Wel werd geadvi-
seerd dat wanneer de school nog be-
paalde plannen heeft zij snel bij het
ministerie aan de bel moet trekken.

Voor de excursie die het bestuur van
de afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen organiseerde
naar resp. de plaatselijke Rabo-bank
en de Sorbo, bestond een overweldi-
gende belangstelling.
Zo'n 100 dames werden in beide be-
drijven rondgeleid. Bij de Rabo-bank
werd een video-film vertoond met als
titel "Een dag werken op de Rabo".
Ook bij het Sorbo-complex onder
meer een video film, waarin de dames
kennis konden nemen van de veelzij-
digheid van dit bedrijf.
De dames kregen zowel bij de Rabo-
als bij de Sorbo een attentie aangebo-
den, hetgeen zeer op prijs werd ge-
steld. Woensdag 20 maart komen leer-
lingen van de muziekschool uit Zut-
phen de dames een poosje bezig hou-
den, waarna Hans Keuper uit Silvolde
na de pauze volksliedjes zal zingen en
spelen. Deze bijeenkomst wordt ge-
houden in zaal de Herberg.

Uitvoering Concordia
Zaterdag 23 maart zal de muziekver-
eniging 'Concordia' in het Dorpscen-
trum haar jaarlijkse uitvoering geven.
Aan deze uitvoering die om 19.30 uur
begint zal medewerking worden ver-
leend door het muziekkorps, de
drumband, de mini- en de majorettes.
Tevens zal afscheid worden genomen
van de dirigent van het korps, de heer
Wendt. Deze zal na een dienstver-
band van elf jaar de dirigeerstok over-
dragen aan de Vordense dirigent Hans
Kraxner. De toegang tot deze uitvoe-
ring, dat een gevarieerd karakter zal
dragen, is gratis. Zie advertentie.

„Muziekdag Vorden" spontaan
ontvangen door verenigingen
1985 is uitgeroepen tot het jaar van de muziek, in het hele land, vooral in
Amsterdam is men intensief en creatief bezig het concertgebouw van de
ondergang te redden, omdat wordt overwogen dit unieke gebouw te slo-
pen.
Geïnspireerd door het jaar van de muziek heeft de VW Vorden besloten
om op 24 augustus a.s. een muziek dag in Vorden te organiseren. De
meeste muziek en zang verenigingen hebben de medewerking al spon-
taan toegezegd, toch willen we een ieder oproepen die meent een posi-
tieve bijdrage te kunnen leveren aan dit voor Vorden unieke gebeuren.
Er wordt op deze dag van U verwacht dat U een kort muziek programma
kunt verzorgen, U kunt dit alleen doen of met een groep, echter wel on-
der de voorwaarde dat U Vorden vertegenwoordigt.
Mocht U ook geïnspireerd zijn door het idee van de VW, bel dan snel
voor meer informatie met Weevers, tel. 1404 de voorbereiding is al volop
aan de gang. 24 augustus MUZIEKDAG VORDEN, een datum om
maar vast te noteren.
In verband met het samenstellen van een schema uiterlijk voor 28 maart
a.s. opgeven indien u dat nog niet gedaan hebt. De bedoeling is om de
festiviteiten, van plm 14.00 tot 17.00 uur, te houden in het Dorpscen-
trum, zaal de Herberg, zaal 't Pantoffeltje en de Dorpskerk. De drum-
bands zullen vermoedelijk optreden op het schoolplein van de O.L.
school.



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

Bakfilet
500 gram 5,-+ gratis viskruiden 1 kg

EXTRA RECLAME

Spekbokking per stuk
Gestoomde makreeltjes per stuk

1,00
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, SPAKENBURG. TELEFOON 03499-81452

Nieuw Nieuw

Kinderschoenen
opz'n

Garantjes hebben alles
mee

Garantjes zijn ideale kinderschoenen. In alle opzichten.
Degelijke Nederlandse kwaliteit, altijd gemaakt van echt
leer, verantwoorde pasvorm, geweldig leuk om te zien,,

heel veel keus en niet duur!

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

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
20 en 27 maart.

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(artikel 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 22
maart 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur van
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage het verzoek met bijlagen van:

1. dhr. A.J. Flamma, Hamminkweg 11, 7251 PZ Vor-
den, vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 26 de-
cember 1984, adres inrichting Hamminkweg 11,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, num-
mer 103;

2. dhr. JA. Eulink, Deldensebroekweg 17, 7251 RD
Vorden, vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 6
februari 1985, adres inrichting Deldensebroekweg
17, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N,
nummer 56;

3. dhr. A.J. Mulderije, Deldensebroekweg 15, 7251
PW Vorden, vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een mestvarkenshouderij, datum
verzoek 10. december 1984, adres inrichting Del-
densebroekweg 15, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie N, nummer 358;

4. Maatschap Rietman-Harmsen, Baakseweg 3, 7251
RH Vorden, nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de, vergunning voor een veehouderij bedrijf, datum
verzoek 30 november 1984, adres inrichting Baak-
seweg 3, kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie N 2, nummer 335;

5. A. Walgemoet, Deldenseweg 11, 7251 PN Vorden,
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een vee- en varkenshouderij, datum verzoek 29
januari 1985, adres inrichting Deldenseweg 11, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, num-
mer 151;

6. Maatschap Rossel, Deldenseweg 6, 7251 PN Vor-
den, vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een rundvee- en varkenshouderij, datum
verzoek 26 oktober 1984, adres inrichting Delden-
seweg 6, kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie N, nummer 351.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
der beschikking opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende één maand na dagtekening
van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELINGE BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 15 april 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum 21 maart 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

ONDERHOUD ZANDWEGEN
Belangehebbenden die het schaven van zandwegen te-
gen verminderd tarief door de gemeente willen doen
uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen vóór 31
maart aanstaande bij de afdeling gemeentewerken. Na
vaststelling van het te betalen bedrag, hetwelk bij voor-
uitbetaling dient te worden voldaan, zal de weg in het
werkschema van 1985 worden opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Vorden.

Rabo-Dash toernooi
Inschrijving voor het Straten-
volleybal-toernooi is vanaf heden
mogelijk.
Een aanmeldingsformulier zenden
wij u graag toe.
Sluitingsdatum aanmeldingen
15 april 1985.
Speelavonden: 28 mei, 4,11 en 18
juni a.s.

Namens de Toernooicommissie
Mevr. W. Kuit
Brinkerhof 37, Vorden.
Telefoon 2917.

Rabobank:
ook voor uw hypotheek

Onze rentetarieven zijn nog steeds aantrekkelijker

Rente vanaf 7,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. Rabobank

Rentestabiel hypotheek.
Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst

geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast
aan uw persoonlijke situatie.

Rabobank
"VORDEN", kantoren te Vorden, Kranenburg

en Wichmond.

Ook de jeugd laten we meevieren in ons jubileumjaar
vanaf heden gratis afhalen van een kleurplaat (voor de
kleurwedstrijd) en

spakenflitsers
bij:

Modecentrum

Ruurlo

Off. Pointer en Barb. Farber Dealer.

de Timmerieë
RKSÏM RAMT & CAFÉ

Ark' Maaldi'rink j
l.ochemseweR I6-723I PI)V\arnsvf ld lfl.0575l-336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
MET DIV. AARDAPPELEN & GROENTEN TOT EN MET APRIL - 1985

IN ONS RESTAURANT
50

P.P. VOOR 21/2 UUR TAFELEN

De hypotheek die
u lief beste past.

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

wellicht een
oplossing zou

vanaf

veel voordeliger
hebben bedacht..

Van de bank met de
bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland



VOORJAARSAANBIEDING

Tafel 140/85 cm
met 7 cm dik
massief eiken blad 750,-

Met lederen
zitting
per stuk

Deze strak gelijnde eetkamer van massief Europees eiken maakt elke
maaltijd tot een sfeervol feest.
Originele Oirschotse stoelen (15 jaar garantie!) . Ge|djg zo|gng de voorraad strekt

Tafel (85 x 140 cm.) met 7 cm. dik blad. I °ok in blank eiken te leyeren ,
Gratis reservering voor latere levering.

Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514.

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

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

AKV het kantoor voor al uw fiscaal-
juridische problemen!

'Warnsvelds Operette
Gezelschap'

Zaterdag 30 maart a.s. in het
'Dorpscentrum' te Vorden
uitvoering van de operette

'Das dreimaderlhaus'
van Frans Schubert.

Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur, entree f 10,-.

Kaartverkoop
Sig. Mag. J. Hassink, Raadhuis-
straat 14, en aan de zaal.

Show- en
demonstratie

op 21, 22 en 23 maart. Machines
en werktuigen voor bos, land, tuin,
weg, park en camping.

NIEUW:
2 of 4 wielige tuinbouwtrekker
met werktuig om gras, kuilvoer,
maïs enz. te verdelen en/of aan te
zetten in de stal.
12 volt spuit, voor toevoegingen
kuilvoer, gemonteerd aan ladewa-
gen.

Jowé Keijenborg
Land en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg - Keijenborg. Tel. 05753-2026.

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Gratis
Boekenweekgeschenk bij aankoop boek van
19,50.

Boekenweek:
20 t/m 30 maart. op=op.

OPHEFFINGS-
l l

Begint donderdag a.s. om 9.00 uur.

20 tot 50% korting
Salamander - Wolly - Napolina - Theeuwes
Romika - A vang - enz.

Schoenen
bij uw vakmanschoenwinkelier Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vele mensen hebben genoten van onze voorjaarsshow.
Velen hebben geprofiteerd van onze

JUBILEUMAKTIE
Ook u kunt nog profiteren van deze aktie tot en met zaterdag 6 april (Paaszaterdag)
geven wij bij iedere aankoop v.a. 50 gulden:

waardebonnen..,,, 15%
Onze kollekties in dames- heren + kindermode zijn kompleet.
Profiteer van deze aktie.

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur.
Zaterdags doorlopend open
tot 4 uur.

R.K. school voor techniek en ambacht
School voor technisch onderwijs

Wessel van Eyll-laan D 152 - 7271 RJ Borculo.

Afdelingen:
Bouwtechniek: (metselen, schilderen, timmeren).
Mechanische techniek: (machine-bankwerken, konstruktie bankwerken, lassen).
Algemene Consumptieve techniek: (brood- en banketbakken, koken en serveren).

AANMELDING VAN LEERLINGEN
voor het kursusjaar 1985 -1986
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413)
b. Via hoofd of directeur van de school waarop de leerling zich thans bevindt.

Toegelaten kunnen worden:
a. Tot eerste leerjaar (brugklas)

b. Tot tweede leerjaar

c. Tot derde leerjaar (beroepsgericht)

: Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basisschool
door lopen hebben:

: Leerlingen, die de brugklas van een school voor
beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs
doorlopen hebben. Plaatsing geschiedt in overleg.

: Leerlingen, die het 2e leerjaar van een school voor
beroeps- of ander voortgezet onderwijs met goed
gevolg hebben doorlopen. Plaatsing geschiedt in
overleg.

d. Tot vierde leerjaar (beroepsgericht) : De meeste leerlingen die in het bezit zijn van een
of extra leerjaar (2e diploma) diploma voortgezet onderwijs. (Soms is plaatsing in

het derde leerjaar gunstiger). Plaatsing geschiedt in
overleg.

C-D programma's

Voor leerlingen die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens C- ot D-
programma kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van
Middelbaar Beroepsonderwijs.
Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

De direkteur, E.Th.J. van der Velden.



Ie team Flash-Vorden kampioen

Ie team van Flash-Vorden. V.l.n.r. Jasper Zweverink, Dinie Stolten-
borg, Elly van Zuilekom, Paul Liefveld.

Op vrijdag 8 maart werd de voorlaatste wedstrijd tegen Varsseveld 2 gewonnen met 6-2. Dit bleek in
principe al voldoende te zijn voor het kampioenschap. Ook al zou de laatste wedstrijd tegen Grol 5
worden verloren, het setgemiddelde van Vorden was zoveel beter dat zij alsnog kampioen zouden zijn.
Echter j. l. dinsdag 12 maart werden alle zeilen nog eens bijgezet in de wedstrijd tegen Grol 5, dat met l
verloren wedstrijd de hardnekkigste achtervoger van ons Ie team waren.
De Ie HE werd door Paul Liefveld
met moeite in 2 sets gewonnen. Daar-
na winsten Jasper Zweverink en Elly
van Zuilekom hun respectievelijke
enkels te winnen. Dinie Stoltenborg
moest helaas haar partij in 3 sets afge-
ven.
De Ie mixed met Elly van Zuilekom
en Paul Liefveld werd na een enerve-
rende partij in 3 sets gewonnen, ook
de 2e mixed met Dinie Stoltenborg en
Jasper Zweverink werd gewonnen.
Daarna werd de herendubbel gewon-
nen. Tot slot gaven de dames in hun
dubbel de punt aan de tegenpartij zo-
dat "Flash-Vorden l" met 6-2 won van
Grol 5.

2e team 5e klasse district.
Dinsdag 5 maart ontvingen wij Doe-
tinchem 9, naar aanleiding van de uit-
wedstrijd in de eerste helft van het sei-
zoen, hoefden wij niet al te veel moei-
lijkheden te verwachten, dit bleek ook
wel, want de uitslag werd 7-1 in het
voordeel van Flash-Vorden 2.
Ook voor het 2e team werd op dinsdag
12 maart voor het laatst in dit seizoen,
de strijd aangegaan en wel tegen Eu-
ro 4 uit Dinxperlo. Hier moest wel
harder voor gewerkt worden als tegen
Doetinchem, echter ook nu wist het
2e team weer met 7-1 te winnen. Dit
betekent dat het 2e tam op een 2e
plaats is geëindigd. Het hangt nu van

Yapton uit Eibergen af of we deze 2e
plaats met hen zullen delen.

3e team 5e klasse district
Met het oog op de klassering, een 4e
plaats zonder nog veel kans om hoger
op te komen, heeft het 3e team vooral
getracht nog enkele leuke, gezellige
wedstrijden te spelen. Helaas verloor
men (daardoor?) bij Spees Sjuttel in
Silvolde met 5-3.

Doch in de wedstrijd tegen Hoog Kep-
pel werd met de zelfde cijfers gewon-
nen, zodat de score weer wat recht
werd gezet.

DAMMEN
Bekerwedstrijd DCV Vorden -
DES Lunteren
In Gelderland is de bekercompetitie
voor viertallen weer van start gegaan.
DCV l lootte de eerste ronde tegen

DES Lunteren, een team dat bestaat
uit veel jeugdig talent. Dit bleek ook:
de nederlaag die Bennie Hiddink leed
werd alleen gekompenseerd dooreen
overwinning van Gerrit Wassink, ove-
rigens in een verloren stand. Henk
Ruesink en Henk Hoekman, de laat-

ste vanuit gewonnen positie kwamen
niet verder dan remise. Hierdoor zou
het Vordense viertal uitgeschakeld
zijn (bi^en gelijkspel gaat het in de
bondsl(^fcpetitie lager spelende team
door), maar doordat ook enkele verlie-
zers zich plaatsten voor de volgende

DE VALEWEIDE
1 Azalea
1 bos roosjes gratis subsM
20 Violen
VOLOP KOOL- EN SLAPIANTEN

4,95
4,25

10.75

ronde, is DCV toch verder. In de 2e
ronde heeft DCV een uitwedstrijd te-
gen EDDZ Doornenburg geloot.
G. Wassink - J. van Galen 2-0; H.
Hoekman-W. van Galen l- l ;H.Rue-
sink - H. Klarenbeek l -l; B. Hiddink -
C. Crum 0-2.

Asp. viertallen DEZ Laren -
DCV Vorden
Het Vordense aspirantenviertal blijft
het goed doen, alhoewel de echt ster-
ke tegenstanders nog tegen de DCV-
ers moeten uitkomen. De stand is mo-
menteel aan kop: DVD Doetinchem 5
gesp. 10 punten; DCV Vorden 3-6;
UDC Ulft 4-6. Raoul van Onzenoort -
Jurgen Sluiter 0-2; Erik Eichers - John
Kuin 0-2; Dinand Stegeman - Michiel
Boerkamp 1-1; Richard Buitink - Rik
Slutter 0-2.

Distriksvoorrondes
In Ulft werden zaterdag de distrikts-
voorrondes afgesloten. In de hoofd-
klasse won Henk Ruesink zonder pro-
blemen van Harold Robben waardoor
hij zich plaatste voor de distriktsfinale.
Ook Simon Wiersma plaatste zich in
de eerste klasse door de achterstallige
partij tegen C. Keurentjes te winnen
en de partij tegen W. Giessen in remi-
se om te zetten. Bennie Hiddink viel
door een verliespartij tegen R. Derk-
sen buiten de prijzen. Martin Boers-
broek speelde een verloren partij te-
gen M. Daamen, maar deze gaf in een
gewonnen stand remise, waardoor
niet hij maar Boersbroek in de finale
bij de junioren mag uitkomen. Jurgen
Slutter eindigde na een overwinning
op F. Hartjes gelijk met H. Bruins,
maar na enige barrages was het Slutter
die de finaleplaats in de zak had. Bij de
pupillen plaatsten Rik Slutter en Anja
Bouwman zich.

Onderlinge kompetitie
Senioren hoofdklasse: B. Nijenhuis -
S. Buist 1-1; H. Klein Kanenbarg - W.
Wesselink 0-2;
Eerste klasse: B. Breuker- H. Esselink
2-0; J. Hoenink - G. ter Beest 0-2.
Jeugd: A. Berenpas - M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; E. Koerselman - A. Koer-
selman 2-0; H. Berenpas - G. Brink-
man 2-0; M. Klein Kranenbarg - G.
Brinkman 2-0; M. Kleirl^anenbarg -
A. Koerselman 2-0; A. Berenpas - E.
Koerselman 2-0.

Rabo-Dash toernooi
Onder deze naam wordt de bestaande
traditie van het stratenvolleybaltoer-
nooi voortgezet.
De organisatie is weer in handen van
een aantal leden van de volleybalver-
eniging Dash.
Het toernooi kenmerkte zich in de af-
gelopen jaren door de gezellige en
sportieve sfeer.
Het afgelopen jaar meldden zich maar
liefst drieënveertig ploegen aan en
ook voor dit jaar wordt op een derge-
lijk aantal gerekend.
Om alle wedstrijden te kunnen ver-
werken is de gehele sporthal voor een
viertal avonden afgehuurd, nl. op 28
mei, 4,11 en 18 juni a.s.
Voor aanmeldingen zie de advertentie
in dit blad.

Biljarten
De vier teams van de biljartvereniging
Kranenburg hebben alle afgelopen
week een nederlaag geleden. Het eer-
ste team verloor thuis verrassend van
Excelsior 1. Het tweede team, ook
thuis spelend, verloor met 33-34 - op
het nippertje - van De Zwaan 2. Het
derde team leed opnieuw een zware
nederlaag. Van het Dorpshuis uit
Drempt keerde men terug met een
36-24 nederlaag. Het vierde team ten-
slotte verloor met 36-34 van De Bog-
gelaar 2.

Toneelavond
Touwtrekvereniging
Voor leden, donateurs, maar in het bij-
zonder voor de leveranciers van oud-
papier houdt de Touwtrekvereniging
Vorden a.s. zaterdag in zaal Schoena-
ker wederom een toneelavond.
De toneelvereniging Krato zal dan op-
nieuw voor het voetlicht brengen. Het
reeds eerder met succes opgevoerde
blijspel 'Zilveruitjes en augurken'. Ui-
teraard zijn de huisgenoten van de ge-
nodigden ook van harte welkom.
Op deze avond zal ook bekend wor-
den gemaakt hoeveel tonnen papier
Antoon Steenbreker in 1984 heeft bij-
een gefietst.

Weer eerste plaats
voorjeugd
Bij de afgelopen zondag in Tiel ge-
houden indoor-touwtrekwedstrijden,
georganiseerd door de touwtrekver-
eniging Vorden opnieuw successen te
behalen.
In de jeugdklasse werden de ploegen
van Vorden resp. eerste en tweede,
terwijl in de overgangsklasse Vorden
de derde plaats behaalde, achter Ei-
bergen en Erichem.
Zondag 30 maart komen de senioren
in actie bij de indoor-wedstrijden in
Lochem.

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.

Bij de W^rme Bakker koopt U
Uw brood altijd verser.
Lekkerder en Smakelijker
Zo uit de oven in de winkel.

Bakker Oplaat
Bakt het voor U.

Weekend reclame:

Sneeuwsterren
Eigen gebakken koekjes
Krenten of rozijnenmik

KONTAK1 ENZliN
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

06 juwelier
siemerink

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

MOORKOPPEN
^_^~ ~] 'l winkeltje in vers brood en banket

U^——— —•hMill|HliK<
Burgemeester Galleestraat 22

Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Brummen
Doetinchem

Ede
's-Gravenhage
Haarlem

Registeraccountants

Hoogeveen Purmerend
Hoorn Zaandam
Leiden Zutphen

Wij zijn een middelgrote accountantsmaatschap met 15 vestigingen, waar
in totaal bijna 300 personen werken.
Voor onze vestiging in Brummen zoeken wij een

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Chef f in de bureau/
secretaresse m/v

De te benoemen
functionaris zal de leiding
van de vestiging terzijde
staan bij de algemene
kantoororganisatie.

De te verrichten werkzaam-
heden zullen onder meer
bestaan uit:
— toezicht op en

rapporteren over de
voortgang van de
uitvoering van
opdrachten

— behandelen van in- en
uitgaande post

— collationeren van
rapporten, aangiften en
uitgaande post

— bijhouden van agenda's

en het regelen van
afspraken

— bijhouden van vak-
literatuur en het archief

- opnemen van brieven en
verslagen en uitwerken
daarvan.

Voor deze veelzijdige functie
gaan onze gedachten uit
naar een actief persoon
tussen de 20 en 25 jaar, die
bekend is met tekstver-
werkende apparatuur en een
ruime kantoorervaring heeft.

De genoten vooropleiding
zal minimaal moeten liggen
op HAVO/VWO-niveau,
aangevuld met een voltooide

secretaresse-opleiding of in
de praktijk als zodanig
opgedane ervaring.

Brieven met een uitvoerige
beschrijving van uw levens-
loop en genoten opleiding,
vragen wij u te richten aan
de directie van onze
vestiging, Arnhemse-
straat 17, 6971 AN
Brummen, telefoon:
05756-2393.
Eventuele telefonische
informatie in de avonduren
kan u worden verstrekt door
onze vennoot, de heer
J. Minks, telefoon:
05756-1859.

85-11

Ervaren gediplomeerd
hondentrimster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

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. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw

advertentie
in Contact.

Weekaanbieding
Gaaf, jong fietsschoentje

van puur. leer en modern geperforeerd.

Schaterend voordelig.

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

Voor
verzorging van uw bos

dunning, kaalslag,
inplanten,

hout versnipperen,
bladblazen,

vergunningen aanvragen.

Henk doet het perfect!
Tel. 05735-1249

Spinazie 1 k,i0 2,98
Bleekselderij i^k 1,45
Jona gold iwio... 1,95
Gesneden rode kool 5oogr 0,75

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


