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Varia-beurs gaat niet door
De Huishoud- en consumentenbeurs die gehouden zou worden in Vorden gaat in
verband met te weinig deelname niet door.
Voor de Karnavalsvereniging De Deurdreajers een tegenvaller die door deze beurs
een financieel ruggesteundje had willen boeken. Jammer voor de gemaakte kosten
van de stencils enz. Het zelf bezorgen van de stencils en ook de kwaliteit gaf ons
inziens ook geen al te beste indruk, een goed gepresenteerd gedrukte folder geeft
een betere indruk.
Misschien is dit de oorzaak, dat de middenstand geen professionele indruk heeft
gekregen. Dit doet vooral bij dergelijke evenementen de presentatie ervan veel ten
goede. Docht het initiatief van de Deurdreajers mag wel geprezen worden, mis-
schien een volgende keer beter.

De red.

Enorme belangstelling voor
uitvoeringsavonden
"Sursum Corda"
Voor de uitvoeringsavonden die de muziekvereniging Sursum Corda in samenwer-
king met de drumband en de minirettes en majorettes vrijdagavond en zaterdaga-
vond in de grote zaal van het Dorpscentrum hield bestond een overweldigende be-
langstelling. Beide avonden was de zaal uitverkocht. Voor de derde uitvoeringsa-
vond die zaterdag aanstaande op het programma staat is de zaal eveneens al uit-
verkocht.

Vordens Toneel
Onder voorzitterschap van de heer H.
Hilferink hield "Vordens Toneel" een
goed bezochte j aa rvergader ing .
Sekrtaris/penningmeester -D. Tromp
pleitte in zijn jaarverslag voor volledige
inzet van, alsmede eenheid onder de le-
den bij repetitieavonden, teneinde het
spelniveau bij uitvoeringen op te vijze-
len. Het financieel overzicht liet zien dat
het vermogen van de vereniging onge-
veer gelijk was gebleven, ondanks forse
uitgaven in verband met decor- en re-
quisitiekosten, alsook in verband met
het creëren van een afgesloten opsla-
gruimte in de kelder van het dorpscen-
trum. Bij de bestuursverkiezing werd in
plaats van de heer G. Stapper mevrouw
A.D. Eleveld-Meuring uit Lochem ge-
kozen. De heer D. Tromp had de wens
te kennen gegeven ontheven te worden
van zijn taak als sekretaris. Hij wordt
opgevolgd door mevrouw J.P.M.
Peppelman-Schuppers. De heer Tromp
blijft wel penningmeester van "Vordens
Toneel". Voorzitter Hilferink bedankte
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de heren Stapper en Tromp voor de ver-
richte werkzaamheden. De vereniging
zal aangemeld worden als lid van het
Gelders Centrum voor amateurtoneel in
Arnhem. Door dit orgaan worden cur-
sussen gegeven op gebied van to-
neelspel, regie, grime, etcetera. Verder
besloot de vergadering dat de keuze van
een volgend stuk bij voorkeur van tragi-
komische aard of een blijspel diende te
zijn. Op zaterdag 30 maart 1982 zal
"Vordens Toneel" een uitvoering ge-
ven.

Voorzitter W. Wichers toonde zich in
zijn openingswoord enorm verheugd
over deze belangstelling. Aanwezig wa-
ren tevens de plaatselijke wethouders en
afgevaardigden van de zusterverenigin-
gen uit Vorden. De gehele avond werd
het programma in een vlot tempo afge-
werkt. Als eerste trad het muziekkorps
op met een gevarieerd programma waar
het publiek bijzonder van genoot. On-
der leiding van dirigent Hans Ooster-
wij k werden een tiental nummers
gespeeld. Er werd begonnen met de ko-
raalbewerking van gezang 393 van Jan
de Haan getiteld "De dag door Uwe
gunst ontvangen". Een goede vertol-
king kreeg eveneens het moeilijke num-
mer in vier delen met diverse maatsoor-
ten en tempo's "Four contrast for
wind" van Trevor J. Ford.
Verder waren er een aantal marsen
gespeeld waaronder de Mars der Medici
van Johan Wichers.

Het publiek genoot eveneens van de
dixielandachtige Basinstreet March van
Pi Scheffer, alsmede van Spanisch Eyes
van Hautvast. Als extra toegift werd
gespeeld het Instant concert van Harald
L. Wakers.
In afwisseling met de majorettes trad

vervolgens de drumband op met een ze-
vental nummers. Ook als concert doet
de drumband het goed nu ze met een
vijftal lyra's in het korps speelt waarbij
de melodiën van de nummers goed naar
voren komen zoals in de "Scotland the
brave for lyraband" van Egberts Smits
en de Eurovisiemars van Th. van Cam-
pen. De drumband stond onder leiding
van de tamboermaitre B. Wunderink en
instrukteur Jan Hilferink. Voor de pau-
ze traden tot slot de mini-majorettes op
onder leiding van mevrouw Meyer-
Westerbrink. De meisjes gaven diverse
shows in steeds wisselende creaties ten
beste waar men zeer van genoot. Opval-
lend was ook de erg goede twirling tech-
niek waarover de meisjes beschikken.
Dit kwam goed uit de verf bij de duo- en
trio optredens van de meisjes met dub-
bele lichtbatons waarbij met diverse
lichteffekten werd gewerkt.
Vrijdagavond werd het gedeelte na de
pauze verzorgd door de toneelvereni-
ging "De Eendracht" uit Gelselaar. Op-
gevoerd werd de klucht "Lievevrouwe-
bedstroo".
Zaterdagavond bracht de toneelvereni-
ging C.O.C, uit Holten de klucht "Boe-
renbedrog". Beide avonden kon het pu-
bliek genieten van goed toneelspel.

Provinciale voorzitter Berkhout
sprak voor CD A-Vorden
De huidige tijd kenmerkt zich door een groot individualisme niet alleen in de sa-
menleving maar ook binnen het gezin. Man en vrouw moeten beide gelijke kansen
hebben zich te ontplooien en daarom willen ze hun rol in de samenleving niet op-
geven. Dat leidt tot grote problemen en gaat ten koste van het gezin. Echtscheidin-
gen zijn aan de orde van de dag. Ook op andere terreinen is er individualisme: be-
hoefte om vrij te zijn, overtreding van spelregels enz., aldus de heer A.J. Berk-
hout, burgemeester van Putten en voorzitter van de CDA-fraktie in de Gelderse
Provinciale Staten.

Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch
De toneelvereniging T.A.O. uit de

buurtschap de Wildenborch heeft mo-
menteel een stuk in studie getiteld "Boe-
renbedrog". Een plattelandskomedie
die in het dialekt gebracht zal worden in
de Kapel op 15 en 16 mei.

Hij sprak op een goed bezochte verga-
dering van het CDA afdeling Vorden in
't ^kterhuus achter de Geref. kerk met
als^mderwerp "De vragen van deze tijd
en het antwood van het CDA". Hij
schetste de zeer problematische Mjd
waarin we leven. Zaken die men nu be-
langrijk vindt zijn vrede en veiligheid,
gdÉ^enheid, gezondheid, harmonie en
de^Pgelijkse zorg voor voedsel en kle-
ding. Hierin is een geweldige ontwikke-
ling gekomen. Regelmatig wordt een
aanslag gedaan op al deze verworvenhe-
den, we staan voor grote problemen die
ons welbevinden bedreigen.

Aan de straatterreur, bodem- en lucht-
verontreiniging enzovoorts draagt de
hele samenleving schuld. Het is de tra-
giek van deze tijd dat we in het streven
naar verdere uitbouw van de welvaart
geen geld over hadden om dit tegen te
gaan. Nu krijgen we de rekening gepre-
senteerd.
Spreker schetste deze beelden niet uit
defaitisme maar om de plaats te bepalen
waar we staan. Als christen dragen wij

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

Deze week komende de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Verleende collectevergunningen
2. Spreekuur wethouder Lichtenberg
3. Openbare raadsvergadering van dins-
dag 31 maart 1981
4. Verleende bouwvergunningen
5. Nieuwe commandant van groep Vor-
den der Rijkspolitie.

Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 30 maart tot en
met 4 april een collectevergunning afge-
geven aan Sakor.

Spreekuur wethouder Lichtenberg.
Wethouder Lichtenberg zal op 26 maart
aanstaande niet in de gelegenheid zijn
om zijn wekelijks spreekuur te houden.

Openbare raadsvergadering van dinsdag
31 maart 1981.
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende punten aan de orde komen.
- Verzoek d.d. 24 januari 1981 van de
Katholieke Plattelandsvrouwenorgani-
satie Kring Graafschap te Zutphen, om
subsidie ten behoeve van bovenplaatse-
lijke emancipatie-aktiviteiten.
- Vaststelling van de omschrijving
"Taak en werkwijze Werkgroep Wel-
zijnsplanning en de procedureverorde-
ning "Sociaal-Cultureel Werk".
- Instelling Werkgroep Welzijnsplan-
ning
- Vaststelling globale doelstellingen en
uitgangspunten met betrekking tot het

gemeentelijk weizijnsgebied.
- Aanschaf gereedschapswagen, cirkel-
maaier en water pastoestel t. b. v. ge-
meentewerken.
- Aanbieden gemeenterekening 1978 en
jaarrekening gemeentelijk grondbedrijf
over 1979.
- Wijziging verordening geldelijke
voorzieningen raads- en commissiele-
den.
- Verdaging beslissing op beroepschrift
van de Stichting Jongeren Advies Cen-
trum te Zutphen tegen de toekenning
van subsidie onder voorwaarde.
- Voteren van een voorbereidingskre-
diet voor uitbreiden van de binnenspor-
taccomodatie.
- Verweer tegen beroep d.d. 15 decem-
ber 1980 van de Conculent Natuurbe-
houd van Staatsbosbeheer in Gelder-
land, ingesteld bij de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State te-
gen het raadsbesluit van 25 november
1980, inzake het gegrond verklaren van
het beroepschrift van H.B.A. Mullink
tegen het besluit van burgemeester en
wethouders van 27 mei 1980 opgelegde
herbeplantingsplicht voor een perceel
grond aan de Hamelandweg.
- Nota van het Gewest Midden IJssel
inzake de woningbouwprogrammering
1980-1984.
- Subsidie Stichting Dorpscentrum voor
1981.
- Wijziging "Verordening op de Win-
kelsluiting 1978" nr. 2.

Publicaties ingevolge de wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-

zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.J.N. Seesink, Het Ho-
ge 7 te Vorden, voor het vernieuwen en
vergroten van de werkplaats aldaar.
2. Aan de heer R.G. Mennink, Galgen-
goorweg 19 te Vorden, voor het gedeel-
telijk vernieuwen en vergroten van de
veestalling aldaar.

Nieuwe commandant van groep Vorden
der Rijkspolitie.
Per l maart j.l. heeft de groep Vorden
der Rijkspolitie een nieuwe comman-
dant, namelijk adjudant E. Thalen,
voorheen werkzaam als opperwacht-
mester in de groep 's-Gravenland.
Onlangs heeft hij met gezin de woning
Hoetinkhof 67 te Vorden betrokken. De
vacature was ontstaan door het vertrek
van adjudant J. Kuypr, thans comman-
dant van de groep Doorn.

voor deze zaken ook de verantwoorde-
lijkheid. De heer Berkhout benadrukte
dat de Tien Gebode^k spelregels voor
het leven zijn.

Het CDA heeft wel degelijk een ant-
woord op de vragen van deze tijd; we
moeten ons laten insjferen door de Bij-
bel anders komt ons^Rrtbestaan in ge-
drang. De Bijbel staat er vol van hoe we
de samenleving moeten inrichten. Daar
ligt de inspiratie van het CDA. Vanuit
het besef dat de zekerheid niet bepaald
word dat we een sociale wetgeving heb-
ben maar of de verhouding tot God
goed is. We moeten hiervoor ruimte
schepppen in onze organisatie en van
daaruit ons wijden aan de problemen en
de bereidheid tonen om dingen te verlie-
zen die we verworven hebben.

Na de pauze beantwoordde de heer
Berkhout een aantal schriftelijke en
mondelinge vragen met betrekking tot
de woningproblematiek, ontwikelings-
samenwerking, kernwapens^geval Aan-
tjes, kerncentrales, gemeentelijke herin-
deling. Wat dit laatste betreft was spre-
ker van mening dat door schaalvergro-
ting levenskrachtige gemeenten worden
behouden. De taken kunnen beter wor-
den behartigd.
De heer G. Bogchelman, die deze avond
met een welkomstwoord en enkele bij-
bellezingen had geopend, dankte de
heer Berkhout tot slot voor zijn leerza-
me uiteenzettingen, waarin duidelijk de
doelstelling van het CDA naar voren
was gekomen. Hij bood hem een atten-
tie aan.

Afscheid.
Voor de aanvang van de spreekbeurt
werd de jaarvergadering gehouden on-
der voorzitterschap van de heer G. Bog-
chelman. Notulen en verslag van de
penningmeester werden goedgekeurd.
Namens de kascommissie bracht de heer
Schoolderman verslag uit. Als nieuw lid
hierin werd gekozen de heer Polman.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats
van mevr. I.A.M.J. Snoep-Jager geko-
zen de heer L. Schoolderman. De heer
G.J. Tolkamp werd herkozen.
De voorzitter dankte mevrouw Snoep-
Jager, die eerst als secretaresse van de
plaatselijk CHU, daarna als zodanig in
de CDA-werkgroep en de laatste tijd als
bestuurslid van het CDA zeer veel werk
had verricht. Namens allen bood hij
haar een fraaie ruiker bloemen aan, met
de wens dat zij nog vele jaren de verrich-
tingen van het CDA zou mogen volgen.
Mevrouw Snoep dankte voor het ver-
trouwen en de prettige samenwerking in
CHU en het latare CDA. Tijdens de
rondvraag kwam het geval Aantjes ter
sprake; de vergadering betreurde het ten
zeerste dat hij door enkele kieskringen
weer candidaat voor de Tweede Kamer
was gesteld. Meegedeeld werd dat op 11
april een grote CDA-verkiezingsmani-
festatie zal worden gehouden in Utrecht
en op 25 april de provinciale vergade-
ring in het provinciehuis te Arnhem.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Contacten met Kerk en
Subotica
De Vordense Hervormde gemeente
heeft al enige jaren (via het Oost-
Europa-Pastoraat) contact met de klei-
ne, arme, verspreide protestantse ge-
meente in Subotica, gelegen in Joegosla-
vië op de grens met Hongarije.
Ds. Lajos Poth, predikant aldaar, is een
paar keer gast geweest van de Hervorm-
de gemeente te Vorden, samen ook met
leden van zijn gemeente.
Een paar jaar terug heeft een groep Vor-
dense gemeenteleden een bezoek ge-
bracht aan Subotica en ook aan ds. Ku-
lifay Gyula in Boedapest.
Graag wil de Hervormde gemeente ge-
noemde gemeente blijven steunen, hel-
pen.
De kollekte bij de uitgang was dan ook
zondagmorgen j.l. bestemd voor "Su-
botica". Gemeenteleden die alsnog een
bijdrage willen geven, kunnen dat doen
via koster Eggink, Kerkstraat 15 en ook
via de beide predikanten van de Her-
vormde gemeente. Adres: Riethuisweg 6
en Ruurloseweg 19.

Dienst van schrift en tafel
De kerkdienst in de dorpskerk zal D.V.
op a.s. zondagmorgen 29 maart een
dienst zijn van Schrift en Tafel, van
Woordverkondiging en viering van de
Maaltijd van de Heer. Deze dienst op de
vijfde zondag van de maand is dan
bestemd en bedoeld voor heel de ge-
meente. Ouderen en ook jongeren zijn
er uiteraard zeer welkom. De psalm van
de zondag ("zondag Leatare"= Ver-
heug u, verblijd u; ook wel genoemd
"Klein Pasen", een blijde dag midden
in de donkere lijdenstijd) is Psalm 122.
In wisselzang met de Cantorij o.l.v.
mevr. Kok-ten Broeke zal gezongen
worden (zo is het de bedoeling tenminte)
gezang 355. De klassieke Evangelie-
lezing is Johannes 6:1-15.

Cantorij Hervormde gemeente
Enige gemeenteleden vormen een zang-
groep, een cantorij om de gemeentezang
in de Dorpskerk en in de Kapel de Wil-
denborch te stimuleren. Soms ook kan
een lied in wisselzang gezongen worden.
Onder leiding van mevr. Kok-ten Broe-
ke wordt aan het begin van de vrijdaga-
vond een uurtje gezongen in "de Voor-
de". Zij geeft ook graag nadere infor-
matie. Zangers/zangeressen zijn er
steeds zeer welkom.

Gezamenlijke moderamen-
vergadering
De beide moderamina (= de kern van de
Kerke raden of "de dage l i jkse
besturen"; vaak kom je nog in de ker-
ken het kerklatijn tegen, ook in de pro-
testantse kerken!) van de Gereformeer-
de kerk en de Hervormde gemeente ho-
pen samen te vergaderen op a.s. maan-
dagavond 30 maart in zaal 2 van "de
Voorde".

GEBOREN: Geert Freek Harmsen
ONDERTROUWD: P.H. ten Broeke
en A.H. Fokkink
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29 maart: 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, Dienst van Schrift en Ta-
fel.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 29 maart, 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur, ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Dr. Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 28 en zondag 29 maart dr.
Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 28 maart 12.00 uur tot maan-
dag 29 maart 7.00 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond en nachtddienst
ook dr. Wegchelaer.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel- 4

len tussen 8.30 - 9.30 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur.
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



BEHANG/VINYL 1981

De nieuwe voorraad is binnen.
Voor elk wat wils, alle prijsklas-
sen. Natuurlijk bij

Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel. 05754-
793.

Te koop: V.W. kever, bouwj.
'68. Prijs n.o.t.k.
't Wiemelink 25, Vorden
na 17.00 uur

De bladenman heeft ook
'n leesmapü

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

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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

Demonstratie en Show

op 2, 3 en 4 april bij:

JOWE
Branderhorstweg 5,
Keyenborg gem. Hengelo (Gld.)
Land- en tuinbouwmechanisatie

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Losse verkoop:

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

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

SLECHT GAZON?
De oorzaak kan verveling
zijn.

Huur daarom even een
VERTIKUTEER-
MAC H IN E.

Vrijblijvend inlichtingen bij

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

BOEKHOUDBUREA U

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

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

VOORAiVW

Wapen- en Sporthandel

Martens
,lttdi dotltrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

BOUWBOND F.N.V.
vakantiebonnen inleveren

maandag 30 maart
van 19.00-21.00 uur

B. v. Hackfortweg 8

Verpleeginrichting Huize
„Het Enzerinck" Vorden

In de keuken van onze afdeling „Villa
Nuova", Zutphenseweg 73 alhier, kan
op korte termijn worden geplaatst een

hulpkok of -kookster
bij voorkeur niet ouder dan 20 jaar en
met enige ervaring in het werken bij een
instelling en het bereiden van diëten.

Belangstellenden kunnen zich, voor het maken van een
afspraak voor een gesprek, wenden tot Mevr. AC.
Ottens, Almenseweg 60 te Vorden, tel. 05752-1372

DEDIREKTIE

OP MODIEUZE
{§STGESCHOÖD!

sportieve molière CA QQ
voor haar en hem ir»f«*«

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Gildester jonge 14,25
Henkes bessen 12,50
Pisang Ambon 12,75
La Vougeraie
rode en witte tafelwijn

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

SMIT

In verband met het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd zal ik met ingang van 1 april 1981
mijn beroep als schoenhersteller gaan beëindigen.

Het bedrijf als zodanig zal worden gesloten op die da-
tum.
Tot 1 april a.s. is er nog gelegenheid de in reparatie zijn-
de artikelen af te halen.

Tevens wil ik dank zeggen aan alle klanten, die mij in
mijn 51-jarige loopbaan het vertrouwen geschonken
hebben, en het mogelijk maakten mijn beroep zo goed
mogelijk uit te oefenen.

SCHOENMAKERIJ

Alb. BARINK
HENGELO GLD.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

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

and...
De lenteboden kondigen zich aan

de vogeltjes fluiten, de bladeren
komen aan de bomen, de tulpen

bloeien, het gras moet weer gemaaid
worden en .... bij Veenendaal blijven de

prijzen laag. Geniet dubbel van het voorjaar
koop bij VS.

Panty P. goud
maat 38 t/m 52
van 3,50 voor

Boodschappentas
in diverse kleuren
van 12,95

met voorvak
van 24,95 Zwitsal

bij de handjes pak

van 4,49 voorDr. Zimmerman
T.V.-kan i liter
van 24,95 voorKotCX mini verband

pak 20 stuks vaste lage prijs Mülhoff
Jagdgliick

10?5jonge jenever fles l liter
van 16,45

voor

0,7 liter
van 12,95ocha'sPort >

ruby - tawny - white
fles van 8,45

r^~-<> A
'Tt.G.koffie

500 gr. vacuüm of
bonen pak 500 gr.
van 6,15

voorBonduelle
1/1 blik Franse spercie-
bonen heel van 1,69

Remia
soft margarine
kuip 500 gr.
van 1,69

Bols Vieux
fles l liter
van 16,95 voor

De Heer
paasbonbons pak
200 gr. van 2,79 voor

Baronie
paasvruchten eitjes
200 gr. van 1,29 voor

De Hoorn
paasassortie
250 gr. van 2,49 voor

Jolly smulpudding
'/2 liter van 1,89 voorMars pak 3 stuks

van l, 49 voor

Smarius Goudse kaas
JONG heel kilo

Blue band
volkorenkoeken
pak + 25 stuks nu

Van Welzen
choc. spritstongen
pak nu

halvarine kuip 500 gr.
van 1,49 voor

Micky of astor
dierenvoeding
blik van 0,79 voor

Royco
Boerenwit
800 gr. deze week

groente- of kippensoep
vaste lage prijs

GeuitS huishoud
l jam aardbeien,
kersen of abrikoren
pot van 1,79 voor

Tarwep untjes
pak 6 stuks

AmsterdamseRosé de fruits
l liter fles
van 2,39 voor

roznen
slof 800 gr. nu

ttrabties*
voornet gehele gezin ;\HE5^;,
•informatie in
iedere abtetrommd

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/UTPHEN BORCULO HENGELO(GLD | RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

Aanbiedingen geldig van 26-3 t/m 1-4-1981



Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de felicitaties, cadeaus, bloe-
men en kaarten die wij bij ons
huwelijk hebben ontvangen.

WILLEM en HANNIE
NIEUWENHUIS

Hoetinkhof 47, Vorden

Voor de hulp en het medeleven
in welke vorm dan ook, die wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve zorgzame moederen
oma

AALTJEN
WEEIMK-LINDENSCHOT

willen wij u langs deze weg on-
ze oprechte dank betuigen.

Haar kinderen en
kleinkinderen

Vorden, Geurkenweg 1

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken, die wij
mochten ontvangen ter gele-
genheid van ons 60-jarig hu-
welijk, onze hartelijke dank.

JOH. MASSELINK
AJ. MASSELINK-BUUNK

Pr. Bernhardweg 8
7251 EH Vorden

Occasion: Batavus Sprint Tour
met racestuur, 5 vs.
Barink, Nieuwstad 26

ROLGORDIJNEN,
BALASTORES en
ZONNESCHERMEN bij

INTEHIEURVERZORGING

HELMINK
op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
En tot 3 J mei gratis geplaatst.

Met spoed gevraagd: Over-
dekte stalling voor zeilboot
type 470, afm. 6 m x 2 m.
Telefoon: 2928

Champion 10 vs. f467,-
Champion 1 2 vs. f529,-
SprintTSvs. f652,-
Course 10 vs. f 709,-
Sprint Race 10 vs. f 746,-
Criterium 10vs. f 911,-
Voor 'n Fongers, Barink

Wil diegene die zaterdag bij de
V.S. de rode Opel heeft aange-
reden zich melden.
U bent door getuigen gezien.
Telefoon 3164

TUINMEUBELEN
volop keus in parasols, tafels,
terrasstoelen, klapstoelen en
relaxstoelen.

INTfRI fUHVfcHZORGINi ;

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 06752 1514

Voor tweewielerreparaties
Barink, Nieuwstad 26

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang

Het Gulikl, tel. 2737

Wilt u 'n leesmap
bel dan de BLADENMAN

of vraag het hem dinsdag of
woensdag, als hij bij u in de
straat komt.
Tel. 05735-2532 van 14.00-
16.00 uur

Wegens huwelijk van een me-
dewerker zijn wij a. s. vrijdag-
avond 27 maart gesloten.

f
Zutphenseweg 64 - 7251 DL
Vorden -Tel. 05752-1508

De nieuwe Fongersfolder
ligt voor u klaar

Barink, Nieuwstad 26

Voor al uw reparaties aan zon-
wering of voor vernieuwing
van zonweringsdoek
naar uw vakman

INTERIEUR VERZORGING

HELMINK
I/ORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 06752 151

MARTIN ARFMAN
en

INA KERSEBOOM

geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 3 april
1981 om 10.30 uur in het gemeentehuis te Brummen.

Ons huwelijk zal worden ingezegend om 11.15 uur in
de Ned. Hervormde Kerk te Brummen door de weieer-
waarde heer Ds. A. v.d. Veen.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 5.30 tot 1 7.00 uur in
zaal „Schoenaker" te Kranenburg-Vorden.

Wij gaan wonen:
Wildenborchseweg 21,
7251 KE Vorden

JASPER ZWEVERINK
en
MARJAN DE JONGE

gaan trouwen op vrijdag 10 april a.s. om
13.45 uurin hetgemeentehuis„Kasteel
Vorden" te Vorden.

Wij nodigen u uit op onze receptie van
1 5.45 uur tot 1 7.00 uur in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Ons adres is:
Het Jebbink 4
7251 BL Vorden

Inplaats van kaarten

Zaterdag 4 april zijn we 12!/2 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met U en onze
kinderen te vieren.

DICKY EN WIM ZEEVALKINK
Natasja en Arjan

U wordt uitgenodigd 's avonds om acht
uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat
36, Hengelo Gld.

7234SNWichmond
Dorpsstraat 20

Op donderdag 2 april a.s. is het 25 jaar geleden dat

BERTIE BOSMAN

aan de sociale werkplaats (thans de Enk^
Vorden) is verbonden.

Wij hopen deze dag feestelijk met hem te vieren en
stellen U in de gelegenheid Bertie te feliciteren van
19.00 tot 22.00 uur in zaal Concordia Hengelo G.

F AM. BOSMAN
Ruurloseweg 38, Hengelo G.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den, gelet op art. 12 (en art. 29,1 e lid) van de wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne, maken bekend, dat
ten gemeentehuize te Vorden en op maandagavond in
het Dorpscentrum met ingang van 26 maart 1981 ter
inzage ligt de van de vereiste bijlagen voorziene aan-
vraag van de heer B.J.H. Seesinkte Vorden vooreen ver-
gunning ingevolge de hinderwet tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een herstel-
inrichting voor landbouwmachines en -trakteren als-
medeeen bewaarplaats voor onkruid-en landbouwbe-
strijdingsmiddelen op het perceel/de percelen, plaatse-
lijk gemerkt Het Hoge 7, kadastraal bekend als ge-
meente Vorden, sectie K, nr. 41 74 en wel tot 26 april
1981, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.30 uur en elke maandag van 18.00 uur
tot 21.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden; na deze
datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aan-
vraag, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur; desge-
wenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de
stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 april 1981
schriftelijk bij ons college worden ingebracht en dienen
te worden gezonden aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden.

Mondeling kunnen bezwaren worden ingebracht tij-
dens een openbare zitting op maandag 13 april 1981
om 10.00 uur in het Gemeentehuis te Vorden, Horster-
kamp 8 te Vorden, waarbij dan tevens gelegenheid
wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de
aanvraag.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven en een ieder die aantoont dat hij/zij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Vorden, 26 maart 1981

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij samen
met haar mochten delen berichten wij u, dat plotseling
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder

THEODORA WILHELMINA ELISABETH LEENEN
echtgenote van J.A. Hartelman

op de leeftijd van 60 jaar.

J.A. Hartelman
Ab en Willy

7251 LK Vorden, 23 maart 1981
Ruurloseweg 30

De H. Eucharistieviering zal plaats hebben vrijdag 27
maart om 10.30 uur in de Christus Koning Kerk, Het
Jebbink 6 te Vorden.
De teraardebestelling zal aansluitend om 11.30 uur op
het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsvinden.

De overledene ligt opgebaard in het rouwcentrum Het
Jebbink 4, Vorden.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren aldaar
donderdag 26 maart van 19.30 tot 20.30 uur en na de
teraardebestelling in zaal „Schoenaker" te Kranen-
burg-Vorden.

Met droefheid geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht op „Huize Nuova" te Vorden is overleden, onze
lieve moeder en oma

CAROLIN A GRONOUWE
weduwe van H.J. Gerritsen

op de leeftijd van 66 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de goede verpleging welke zij op
„Nuova" heeft gehad.

J. Boers-Gerritsen
G.H. Boers
Karin en Yvonne

H.H.C. Zieverink-Gerritsen
J.F. Zieverink
Wendy en Robert

Vorden, 22 maart 1981
„Huize Nuova"

Korrespondentie-adres:
G.H. Boers, De Hanekamp 13, 7251 CH Vorden

De crematie zal plaats hebben donderdag 26 maart om
13.30 uur in aula twee van het crematorium te Dieren.

Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum Het Jeb-
bink 4, Vorden.
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren aldaar,
woensdag 25 maart van 18.1 5 tot 18.45 uur.

'a,i
Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor al
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennisva
het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma

EVERDINA MARIA GREUTERS
weduwe van J.A. Wolsing

in de ouderdom van 85 jaar.

Steenderen : C.B.M. Koekkoek-Wolsing
A.A. Koekkoek

Deventer : A.T.M. Wolsing
A.M. Wolsing-van de Bosch

Vorden : T.B.M. Wolsing
H.G.G. Wolsing-Rabalink

Hengelo (Ov.) : J.A.M. Wolsing
W.P.M. Wolsing-Tolkamp

Vorden : L.A.M. Wolsing
M.W.M. Wolsing-Lebbink

Vorden : B.J.M. Reintjes-Wolsing
J.A.G. Reintjes

Klein- en achterkleinkinderen

7251 AB Vorden, 22 maart 1981
Raadhuisstraat 24

Liever geen bezoek aan huis

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de H. Eucharistie-
viering, welke plaatsvindt op donderdag 26 maart om
10.30 uur in de Sint Antoniuskerk te Kranenburg-Vor-
den.
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de R.K.
begraafplaats aldaar.

Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum Het Jeb-
bink 4, Vorden. Gelegenheid tot condoleren aldaar
woensdag 25 maart van 19.30 tot 20.00 uur.

Te huur aangeboden
voor perioden van telkenmale 2 jaar:

VRIJSTAANDE, GESTOFFEERDE WONING, METGRO-
TE TUIN (PASTORIE).
Deldenseweg 2 te Vorden.
Huurindicatie: boven f 1000,- p/mnd.
Per 1 juli a.s. te aanvaarden.

Reacties aan de secretaris van de Kerkvoogd/j der Her-
vormde Gemeente te Vorden.
p/a. Hoetinkhof 53, 7251 WL Vorden.

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

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

Te koop: beste roodbonte
pinken; een paar drachtige
schapen (2e worp). Tevens
een heel of half geslacht var-
ken; een aantal schapevach-
ten. Pootaardappelen (vroege
en late); een 3-gaats Rachel
(voor hout en eierkolen);
Gratis af te halen dikke var-
kensmest.
H. van Kouswij k, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel.05754-
793.

Te koop: z.g.o.h. Suzuki
RMC125Cross. Bj. 1978.
Cuppers, Wilhelminalaan 2,
Hengelo (G.)

Te koop: kinderwagen +
wandelwagenbak. Staande
schermerlamp. 4 eetkamer-
stoelen, wenge met biezen,
eventueel met tafel. Gasstel 4-
pits. Melkbussen. Luxaflex
167x130.
Kerkekamp 67, tel. 05753-
2871.

Jonge vrouw zoekt werk
voor 2 morgens;
en tevens elektronisch orgel
te koop z.g.a.n., merk Viscount,
4 octaaf.
Kerspel 25, telefoon 2895

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouder van Vorden, gelet op art.
12 (en art. 29, 1 e lid) van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, maken bekend, dat ten gemeentehuize
te Vorden en op maandagavond in het Dorpscentrum
met ingang van 26 maart 1981 ter inzage ligt de van de
vereiste bijlagen voorziene aanvraag (en ontwerpbe-
schikking) van de heer T. Ruiterkamp te Vorden voor
een vergunning ingevolge de hinderwet tot het oprich-
ten, in werking brengen en in werking houden van een
bewaarplaats voor mest, als gevolg van de uitoefening
van een veehouderij, de percelen, plaatselijk gemerkt
als Wiersserbroekweg 6, kadastraal bekend als ge-
meente Vorden, sectie D, nrs. 1475,1406 en 1626 en
wel tot 26 april 1981, elke werkdag van 9.00 uur tot
12.00uurenvan 14.00uurtot 16.30uurenelkemaan-
dagvan 18.00uurtot21.00 uur in het Dorpscentrum te
Vorden; na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag, elke werkdag van 9.00 uur
tot 12.00 uur; desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 april 1981
schriftelijk bij ons college worden ingebracht en dienen
te worden gezonden aan burgemeester en wethouders
der gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323), kunnen tot 19 april 1981 mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid
wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de
aanvraag.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder di-
verse voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor
de omgeving te ondervangen.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven en een iedere die aantoont dat hij/zij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Vorden, 26 maart 1981

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Verbouwingsoprui mi ng!
De laatste week, met nog talloze aanbiedingen,
o.a.

op zonnebrillen.

JUWUIKJI w/y zjjn gesloten van

30 maart t/ m 6 april

OJJLK-lvJl l zutphenseweg 7 - vorden

Verdrijf de winter uit uw gazon door

Wolf gazonaktivering
Wij verhuren een professionele

vertikuteermachine

baréndsen Zutphenseweg 15 - Vorden

Denkt u aan onze

GROTE VOORJAARSSHOW
op woensdag 8 april a. s.

in zaal „De Luifel" te Ruur/o
m.m.v. aanvang 20.00 uur
beroepsmannequins,
leerlingen van de mannequinschool en een dress-man

Presentatie: BARBARA DE GRAAF

Modecentrum

Ruurlo

UITVOERING GYMNASTIEK VERENIGING SPART A
op zaterdag 4 april in de sportzaal aan het Jebbink--Aanvang 18.45 uur-- Zaal open 18.15 uur IN DE PAUZE GROTE VERLOTING
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Regionale brandweeroefening
met veel "gewonden"
Tegen kwart over zes werd de Vordense bevolking maandagavond opgeschrikt
door een enorme knal, veroorzaakt doordat op de kruising van de Zutphenseweg
en de Raadhuisstraat, in het centrum van het dorp, twee tankauto's op elkaar
botsten. Deze auto's waren geladen met zeer gevaarlijke explosieve stoffen. Een
van de wagens ontplofte waardoor een enorme ravage ontstond. In een mum van
tijd verzocht de Vordense brandweer, die natuurlijk alleen niet opgewassen bleek
tegen een dergelijke catastrofe hulp bij omliggende brandweerkorpsen.

Paardenfonds Wildenborch
werkzaam in elf Gelderse
gemeenten
237 leden met 431 paarden Fonds bestaat tachtig jaar
Het paardenfonds "Wildenborch en Omstreken", dat tot de grootste van Gelder-
land mag worden gerekend - het is werkzaam in elf gemeenten - bestaat tachtig jaar.
Omdat vorig jaar nogal een groot aantal paarden van de leden moest worden overge-
nomen en hiervoor uiteraard bij de slachtbank minder werd ontvangen, kwam er een
nadelig saldo uit de bus. Voor het bestuur dan ook geen reden om een en ander
feestelijk te herdenken.

Op de algemene ledenvergadering in zaal
Schoenaker wees voorzitter T. Harkink
op de verdergaande recessie, de afbrok-
kelende welvaart in de jaren tachtig, be-
drijfssluitingen, hoge rente enzovoort.
De omzet van het paardenfonds in geld
gerekend was weliswaar stijgende, maar
men moet een behoorlijk resultaat boe-
ken om het economisch te kunnen "run-
nen". De voorzitter deelde mee dat de
vereniging in 1901 was opgericht en dus
tachtig jaar bestaat. Er zal geen feest
worden gegeven, maar wel zullen de sta-
tuten worden veranderd. Na de ophef-
fing van de fondsen te Geesteren, Laren
en Lochem strekt Wildenborch en om-
streken zich uit over elf gemeenten:
Ruurlo, Hengelo Gld, Vorden, Warns-
veld, Zutphen, Lochem, Laren, Steende-
ren, Borculo, Gorssel en Neede. Het be-
hoort tot de grootste van Gelderland.

Boekjaar.
Uit het verslag van de boekhouder, de
heer T. Harkink bleek dat het fonds per
l januari 1981, 236 leden telde met 431
verzekerde paarden (inclusief 27 veulens)
voor een totaal vezekerd bedrag van ƒ
889.650,-. Er werden in het afgelopen
boekjaar 1980,431 bonnen uitgeschreven
voor een bedrag van ƒ 38.675,30. Van de
leden werden overgenomen 18 paarden,
l Welsh, l New Forest, l Shetland en 2
veulens, waarvoor aan hen werd uitbe-
taald een bedrag van ƒ 54.652,09. De op-
brengst van deze overgenomen paarden
(bij de slachtbank) bedroeg ƒ 21.725,23.

Dit was voor het fonds een minder
gunstig resultaat. Aan premies van de le-
den werd ontvangen ƒ 36.322,30. De be-
zittingen van het fonds waren per l janu-
ari 1980 ƒ 23.273,26 en per l januari 1981

• ƒ 18.385,38. De kascommissie bracht bij
monde van de heer H.J. Klokman, Bar-
chem een goedkeurend verslag. Inplaats
van de heer Klokman, die niet herkies-
baar was, werd in deze commissie geko-
zen, de heer Lenderink uit Lochem. De
heer J.H. Lettink uit Barchem blijft hier-
in zitting houden. In het bestuur werd de
aftredende heer W. Groot Nuelend sr.
Vorden herkozen, terwijl ook de heren
commissarissen A. Gelder, Lochem en
H. Heuvelink Nettelhorst als zodanig
werden herkozen.

Premies.
Besloten werd om de premies voor 1981
te handhaven te weten: (grote) paarden
tot maximaal grondbedrag ƒ 2000,- 3%;
premie boven grondbedrag: 8%. Pony's:
premie 4% vanf grondbedrag. Fok- en
rij kwaliteiten: 8%. Veulens: 2% van de
moederwaarde, alleen van het grondbe-

' drag. Van elke ƒ 100,- hoger verzekeren
6% premie tot een maximum van ƒ 500,-.
Onkosten: ƒ 5,- per veulen; paarden en
ponies op de vastgestelde plaatsen ƒ 2,50.
aan huis eerste paard of pony ƒ10,- ho-
ger; elk volgend dier ƒ 2,50. Bij overna-
me van verzekerde dieren, welke meer
opbrengen als de verzekerde waarde is de
eerste ƒ 100,- voor het fonds, de rest
wordt geheel uitbetaald. Bij overname
wordt 100% uitbetaald.

De jaarlijkse taxaties van de paarden
worden gehouden in april en mei bij Wis-
selink (Varssel), Knoef (Linde), Flamma
(Delden), Groot Jebbink (Almenseweg,
Vorden), Eykelkamp (Medler), Hotel
Meilink (Barchem), Postel (Zwiep), Heu-
velink (Nettelhorst), Wilmink (Klein
Dochteren) en Harkink (Barchem). Ook
bij manege De Luchte aan de Vordense-
weg in Lochem wordt getaxeerd. Beslo-
ten is omde taxatieplaatsen in te krimpen
wanneer blijkt dat er te weinig animo is.
De vergoedingen van bestuur en commis-
sarissen zijn als volgt vastgesteld: voor de
boekhouder ƒ 800,- per jaar; commissa-
rissen ƒ 50,- per jaar. De kilometerver-
goeding is nu ƒ 0,40.

Het laatste agendapunt was de bespre-
king van de nieuwe statuten, die na enke-
le wijzigingen opnieuw in de vergadering
kwamen. Met de notaris is hiermee van
gedachten gewisseld om alles juridisch zo
goed mogelijk in te passen. Na een toe-
lichting en voorlezing door de voorzitter
gingen alle leden ermee akkoord en wer-
den ze door secretaris Hobelink gete-
kend.

De voorzitter dankte in zijn slotwoord
zijn medebestuursleden voor de attentie
ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum
als bestuurslid. Ook dankte hij de heer
Klokman voor zijn werkzaamheden in de
kascommissie en hoopte op een gunstig
jaar voor het fonds.

Hulp kwam uit Zutphen, Warnsveld,
Barchem, Almen, Bathmen, Holten,
Olst, Wesepe, Diepenveen, Raalte, Lut-
tenberg en de brandweer uit Deventer
met de ladderwagen. Al het beschikbare
materiaal werd ingeschakeld zodat de
felle branden die waren uitgebroken
binnen enkele uren meester waren.

Wonder boven wonder vielen er geen
doden! Wel een 70-tal gewonden. Men-
sen die in het dorpscentrum aanwezig
waren, dinerende personen bij de Ro-
tonde en een aantal Kerkgangers. De
Vordense EHBO was met 58 mannen en
vrouwen aanwezig om de eerste hulp te
bieden. De gewonden werden ter plekke
verzorgd en vervolgens vervoerd naar
het centrum, te weten de openbare
school. De beide doktoren van Tonge-
ren en Sterringa waren daar aanwezig
om te kijken of de patiënten goed be-
handeld waren. Dit bleek inderdaad het
geval te zijn, waarna de "gewonden"
springlevend de brancards konden ver-
laten. Al met al een nuttige oefening die
door insiders als geslaagd werd be-
schouwd.

B&W van Vorden willen prijsvraag uitschrijven voor
bouw sporthal

Het college van de gemeente Vorden is van plan drie in de bouw van sporthallen
gespecialiseerde ondernemingen uit te nodigen een ontwerpplan te maken voor de
bouw van een sporthal. Volgens het college heeft het uitschrijven van een prijs-
vraag in deze vorm het voordeel dat men serieus zal proberen een zo goed mogelij-
ke sporthal te realiseren en deze op de best mogelijke manier aan te passen aan de
omgeving. De prijswinnaar krijgt de opdracht, terwijl de overige aan de prijsvraag
deelnemende ondernemingen een redelijke vergoeding dienen te ontvangen voor
de verrichte werkzaamheden.

Over de bouw van een sporthal en de
plaats waar zo'n hal het best kan wor-
den gebouwd heeft het college een
oriënterend gesprek gehad met de direk-
teur van^le provinciale sportraad Gel-
derland^^ een vertegenwoordiger van
de Nede^ndse sportfederatie. De con-
clusie van deze bespreking is dat het om
verschillende redenen verstandig
huidige sportzaal niet om te bouwen tot
sporthal, maar de sporthal aan of naast
de sporÉÉÉl te bouwen.
De redéHR die hiervoor onder andere
zijn aangevoerd zijn dat indien de huidi-
ge sportzaal verbouwd zou worden tot
sporthal er spraken zou zijn van een for-
se kapitaalvernietiging aangezien de
kleed- en waarruimten zouden moeten
verplaatst. Bovendien zou de verbouw
van de huidige sportzaal tot sporthal en
de aanbouw van een gymnastieklokaal
minstens een ze grote investering vergen
als de bouw van een sporthal.
B&W zijn voornemens voor de bouw
van de sporthal (22 x 42 x 7) subsidie
aan te vragen bij de Dienst voor Aan-
vullende Civieltechnische Werken
(DACW). Om de sporthalplannen ver-
der te kunnen ontwikkelen is een voor-
bereidingskrediet nodig van 25 duizend
gulden. De raad wordt volgende week
dinsdag gevraagd dit geld ter beschik-
king te stellen en akkoord te gaan met
de voorgestelde prijsvraag.

R.J. van Overbeeke in
commissie financiën: "GamOg
voert geen konsekwent
beleid"

In de openbare vergadering van de com-
missie Financiën dinsdagavond het be-
leid van de Gamog ter sprake. Wethou-
der H.A. Bogchelman haakte in op het
voornemen van de Gamog om onrenda-
bele gebieden niet aan te sluiten. "Ik
vind dit een beroerde zaak. Door dit
voornemen worden nu mensen gedu-
peerd doordat ze nu duurdere brandstof
moeten betalen. Mijns inziens is het een
"must" dat ook de onrendabele gebie-
den worden aangesloten. Commissielid
R.J. van Overbeeke (CDA) vond het be-
leid van de Gamog zeer inkonsekwent.
"Ik denk dat er bij de Gamog nog wel
posten gevonden kunnen worden
waarop bezuindigd kan worden, zodat
meer percelen aangesloten kunnen wor-
den", aldus van Overbeeke die pleitte
voor een evenwichtiger beleidsvoering
van de Gamog.
Voorts hield de commissie financiën
zich bezig met een subsidievoorstel van
het college aan de Stichting Dorpscen-
trum. Met het voorstel om ƒ 138.070,-
beschikbaar te stellen ging de commissie
akkoord. Het college wenste niet in te
gaan op een verzoek van de Stichting
Dorpscentrum om ƒ 2500,- beschikbaar
te stellen voor enkele kleinere investe-
ringen waarover de gedachten niet con-
creet zijn. De heren W.A. Kok en R.J.
van Overbeeke (beiden CDA) dachten
hier anders over en adviseerden het ge-
vraagde bedrag toch beschikbaar te
houden voor de Stichting Dorpscen-
trum.

Commissielid E. Brandenbarg
hekelt beleid
Stichting Dorpscentrum
Het VVD-raadslid E^hrandenbarg
heeft dinsdagavond lijderde openbare
vergadering van de commist-.s Sport en
Cultuur het bestuur van de Stichting
Dorpscentrum ervan beschuldigd dat er
afspraken gemaakt word2|jhe men niet
nakomt. Zo was hem e^Btval ter ore
gekomen dat een veren^R het dorp-
scentrum heeft moeten verlaten opdat er
dusdanige afspraken gemaakt zouden
zijn, waardoor verenigingen last van el-
kaar kregen. De bewuste vereniging was
daardoor genoodzaakt haar heil elders
te zoeken met alle financiële konse-
kwenties vandien. (De heer Branden-
barg noemde de naam van de vereniging
overigens niet). Ook had hij vernomen
dat een "rondje" acht gulden kostte in
het dorpscentrum, terwijl even later pre-
cies hetzelfde "rondje" dertien gulden
kostte. "Wat service betreft moet het
dorpscentrum de mensen meer tegemoet
komen", aldus Brandenbarg. Aanlei-
ding tot deze uitspraken van de heer
Brandenbarg was de behandeling van
een collegevoorstel om de Stichting
Dorpscentrum ruim ƒ 138.000,- subsidie
te verlenen. Brandenbarg vond dat be-
leidszaken van het dorpscentrum hier
best aan de orde gesteld konden wor-
den. Wethouder W.A. Lichtenberg
(CDA) zei een gesprek te willen organi-
seren tussen de commissie Sport en Cul-
tuur enerzijds en de heer J. Bosch an-
derzijds. (De heer Bosch heeft als afge-
vaardigde van de raad zitting in het
b e s t u u r van de S t i c h t i n g
Dorpscentrum).

Commissie Sport en Cultuur
blij met instelling werkgroep
Welzijnsplanning
De commissie Sport en Cultuur heeft
zich dinsdagavond positief opgesteld
met betrekking tot de instelling van de
werkgroep Welzijnsplanning. De heren
E. Brandenbarg (VVD) en A.J. Stolten-
borg (PvdA) zagen liever alleen Vorde-
naren in deze werkgroep.
Met name Stoltenborg had nogal moeite
met het feit dat de heer S. Wierda, di-
rekteur van de muziekschool uit Zutp-
hen deel van deze werkgroep gaat uit-
maken. "Het gaat hier niet om de per-
soon Wierda maar om het feit dat
laatstegenoemde ook vanwege zijn be-
roep bij de welzijnsplanning is betrok-
ken. Je kunt daardoor vermenging van
belangen krijgen", aldus Stoltenborg.
Wethouer Lichtenberg wees erop dat de
benoeming van personen voor deze
werkgroep door het college geschiedt.
"Dit behoort niet tot de competentie
van deze commissie", aldus Lichten-
berg die stelde de heer Wierda beslist in
de werkgroep te willen accepteren. De
commissie financiën kon zich verenigen
met het voorstel van B&W om een voor-
bereidingskrediet van 25 mille beschik-
baar te stellen om plannen met betrek-
king tot uitbreiding van de binnenspor-
takkomodatie verder te kunnen ontwik-
kelen. De heer Stoltenborg (PvdA) advi-
seerde de wethouder om straks met de

uitvoering van de plannen niet te wach-
ten op het wel of niet verkrijgen van
DACW subsidie. Wethouder Lichten-
berg was dezelfde mening toegedaan en
had zelfs al een openingsdatum van de
aanbouw van de huidige sportzaal in ge-
dachte. De datum wilde hij echter nog
niet noemen!

Boomplantdag
Achthonderd eiken
geplant
In Vorden zijn, ter gelegenheid van
Boomplantdag, 160 kinderen een uur
lang bezig geweest om achthonderd jon-
ge eikebomen in te planten. Dat gebeur-
de op een perceel bos achter de pick-
nickplaats van Staatsbosbeheer aan de
Wildenborchseweg. Na een toespraak
van de heer Turfboer vertegenwoordi-
ger van de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, wees wethouder Bogchelman
namens de gemeente de jeugd op de
enorme levensduur van een eik.
Terwijl het zonnetje stralend scheen, de-
monstreerde de heer J. Kettelerij hoe
men moest poten, waarna de jeugd van
alle vijf basisscholen waren de hoogste
klassen vertegenwoordigd het "karwei"
binnen een uur klaarde. Namens Staats-
bosbeheer waren aanwezig de heren
Koldenhof en Hofstee, terwijl ook het
onderwijzend personeel en verschillende
plaatselijke jachtopzichters assistentie
verleenden. Nadat allen zich tegoed
hadden gedaan aan warme chocolade-
melk werd namens Staatsbosbeheer en
de Stichting Leefbaarheid een herden-
kingsliniaal uitgereikt en toog men on-
der deskundige begeleiding van de poli-
tie en zijn helpers weer huiswaarts.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Funke-Bordewijk, N. Millicent; Her-
tog, S. Meijer en ik; Hoorn, M. van.
Verloren spel; Nooteboom, C. Rituelen;
Knopper, H. Zonder schutkleur; Salter,
J. De klimmer; Overkleeft, D.
Informatie-industrie in de jaren tachtig;
Consumenten ABC 1981; Thomson,
J.C. en C.L. Thomson, Gezond haar;
Dijkhuizen, S. Eendenkooien; Atlas
van de Nederlandse Kastelen; Heissig,
W. De Mongolen; Autotest 81.

Jeugd:
Gruelle, J. Lappen Gijs; Nowee, P. De
verdwijning van Arendsoog; Peyton,
K.M. Jonathan, wat zagjeindiezomer-
nacht?; Schell, S. Hier woon ik..;
Adams, R. De ijzeren wolf.

Uitvoering Warnsvelds
Nutsoperettegezelschap
''Warnsvelds Nutsoperettegezelschap''
geeft op zaterdag 25 april a.s. in het
Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoe-
ring.
Dit seizoen zal worden opgevoerd de
operette "Viktoria und ihr Husar" van
Paul Abraham. Het verhaal speelt zich
af in Japen, Rusland en Hongarije, alles
in een bonte mengeling van costuums.
De algehele leiding is weer in handen
van de heer W. Peters, terwijl de regie
wordt gevoerd door de heer P. Wisse-
born. De decors zijn geschilderd door
de heer A. Nijenhuis te Zutphen.
Kaarten verkrijgbaar vanaf maandag 13
arpil a.s. bij sigarenmagazijn "De Olde
Meulle". Het loont de moeite, de uit-
voering van deze operette met voor het
publiek bekende melodieën te bezoe-
ken. *

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

28 mrt. Uitvoering Sursum Corda
30 mrt. Ledenvergadering en film

Oudheidkundige ver.
Hotel Bakker

31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

1 april Vord. Wink.ver. Lezing
van hét C.I.M.K. Zaal Bakker

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

11 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
25 april Operette door de

Operettever. Warnsveld
Dorpscentrum.

28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei K PO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



grote voorjaars-
TUINSHOW

batêndwi
Een rijke keus uit motor- en handmaaiers, een fleurige kollektie tuinmeubels en
veel bijzondere aanbiedingen... dat maakt een bezoek aan onze voorjaars-
tuinshow méér dan de moeite waard.

Vorden - Telefoon 05752-1261

U bent welkom op donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart
zaterdag 28 maart

van 8 tot 6 uur
van 8 tot 9 uur
van 8 tot 4 uur

KUNSTHANDEL»
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachtlaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

Voor exclusieve

trouwreportages
IS UW

Cristall
biedt ruimte
voor uw voeten
Een mooie, ruime leest met
een ideale pasvorm, een voet-
bedding met hielkom die uit-
neembaar is en plaats kan
maken voor een losse steun-
zool, de vormvastheid in de
voetholte. Dat alles komt
neer op een zomer lang
heerlijk lopen op

De modeschoen met voetbed

art. E

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

adres

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

De aktiviteiten commissie van de

voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BlipO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoff
Vorden, telefoon 1770

i", Dorpsstraat

Weer en Wind scherm.
Zonneschermen maken is niet

zo moeilijk. Zonneschermen
maken, die jarenlang weer en wind
trotseren, is vakwerk. Uw specialist
van'Luxaflex' produkten heeft ze.

Ze krimpen niet, ze rekken niet,
ze scheuren niet. Dat komt door de
oersterke Draion.

Ze klapperen en flapperen niet
bij 't minste zuchtje wind. Ze
wachten keurig het buitje af. Dat hebben ze te
danken aan hun degelijke konstruktie

'Luxaflex' Zonneschermen
hebben 'n frame van geanodiseerd
aluminium. Dat is niet vatbaar voor
roest. De verbindingen zijn van
roestvrij staal en zelfsmerend
nylon. Dat blijft dus soepel glijden.

Kies uit 7 verschillende soorten
de uwe. Met vaste, flexibele of
knikarmen. De Markisolette voor
hoge ramen. Of de oude vertrouw-

de markies. Kies er de kleur en het dessin bij
dat u mooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.

Luxaflex: Oog voor ftmktionele details.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een O Huntm- Uougla* produkt.

signatuur van

beter woonkomf ort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:'Al!

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerh Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan

^
D^TCen, telefoon 05753-2532

Die zit er al
warmpjes bij...

Rabobank Kinderspaarplaru
Spaarplan van (groot)ouders
voor (klein)kinderen:
geeft maar liefst 8% rente*

Rabobank R9
Bank voor baby's ook.

0016

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

IJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Volkorenbrood
is lekker en gezond
en natuurlijk verser wanneer
u het bij uw warme bakker
haalt.
Zo uit de oven in de winkel!

Warme bakker OPLAAT
bakt het voor u

WEEKENDREKLAME
mokka of slagroom boomstam

WEEK-END AANBIEDING

TERLENKA
HERENPANTALONS

diverse kleuren
van f 79,- nu voor

59,-
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

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

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 25 MAART
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

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

Ruurloseweg 21, Vorden - Telefoon 05V52-1485

Heeft U interesse
voor de historie van Vorden?

Dan nodigen wij u uit a.s. maandag 30 maart 's avonds
20.00 uur in zaal „Bakker", de oprichtingsvergadering
van de „Oudheidkundige Vereniging Vorden" bij te wo-
nen.

U wordt geïnformeerd over de doelstelling van deze ve-
reniging, en enkele zaken i.v.m. de oprichting.

NA DE PAUZE
vertoont de heer Dolphijn een film over „Oud Vorden".

Voor bezoekers die lid wensen te worden is er gelegen-
heid zich op te geven.

VOORLOPIG BESTUUR

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730



VORDENNIEUWSTAD 5

SUN

HALVARINE
500 gram

MONA

Volle

FRUIT-
YOGHURT 175
KARNEMELK
Liter 79

PATAT-
FRITE
Kilo van 198 125
KROKETTEN
25 stuks van 395 249
BHTERBALLEN

50 stuks van 395 249

kuip 500 gram
109 voor

HALFVOLLE

Koffiemelk
literfles

189 voor

Van Nelle Prisma

Koffie v

snelfilter nu

Slasaus

CHAMPIGNONS bakje 198
l JAFFA'S vol sap, 10 stuks 345

GOLDEN DELICIOUS 198

l
Patat-frite
Voorgebakken

198 voor

l donderdag - vrijdag - zaterdag

0,5 liter
159 voor

SCHOUDERKARBONADE 689
MINI

Spijsbroodjes
maandag 30 maart

Vleesribbetjes
kilo 298

6 stuks 198 voor
HARDE UIEN
11/2kilo 169

RIBKARBONADE 898
HAASKARBONADE 998
OSSESTAART 500 gram 275

¥i
SLAGERS LEVERWORST

WIT
OF TARWE
Minimumprijs 154

Dobbelma
blauw

500 gram 198

l
GEKOOKTE VARKENSLEVER 150 gram 115
BACON 100 gram 175

BESCHUIT 2 kilo GEGRILDE ACHTERHAM 100 gram 198
2 rollen

POPULAIR

KRENTEN
BROOD
650 gram 289

PUDDING-
KRUIMEL-
VLAAI

ir

695

dinsdag 31 maart
MAGERE

SPEKLAPPEN
kilo 498

ZWITSAL ZEEP
2 stukken van 279

RAAPSTELEN
kilo 198

ZWITSAL SHAMPOO
van 495

woensdag 1 april

GEHAKT H o H
kilo

RODE BIETEN
1 1/2kilo

APPEL-
CARREES 395

KENBORCH JONGE JENEVER 1445
KENBORCH CITROEN BRANDEWIJN 1145
KENBORCH VIEUX 1545

BREIGAREN
CORDUROY JEANS kindermaten 116 t/m 176

dames- en herenmaten

per bol



TE KOOP
PEUGEOT504LD 1979

PEUGEOT 504GLD 1978

PEUGEOT305GLS,gas 1979

PEUGEOT 305 SR 1978

PEUGEOT 104 SL 1978

PEUGEOT 505 SR, gas 1980

GOLF S 1979

CITROEN GSx 3 1979

AUDI80GLS 1977

HONDA Accord 1978

HONDA Civic 1977

RENAULT R16, gas 1975

MITSIBUSHI Galant 1977

DATSUNl60B,gas 1978

FORDFiësta 1979

Automobielbedrijf A. Ridderhof
Bleekstraat 14, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1947

TE KOOP: N.A.K. gekeurde pootaardappelen
vroege en late rassen.

En altijd in voorraad:
KLEI KONSUMPTIE AARDAPPELEN

ROSSEL Elzeboomweg 3 - Ruurlo- Tel. 05736-476

De afdelingen Lochem Laren Gld.,

Ruurlo en Vorden van de V.V.D. orga-

niseren op

DINSDAG 31 MAART een

\/ openbare
Jv bijeenkomst
mJ in Caf é-Restaurant

„DE LUIFEL"
Dorpsstraat 11 te Ruurlo

Aanvang: 20.00 uur
Spreker: de heer G.C. Wallis de Vries

staatssecretaris van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk

Onderwerp: de aktuele politiek

ledereen is van harte welkom.

A. Jansen van de Berg-Mens
T. Tolkamp diëtisten te Vorden

Wij starten donderdag 2 april 1981 een cursus
VERMAGEREN IN GROEPSVERBAND

De cursus loopt tot en met 11 juni (iedere donderdag-
middag).
De kosten zijn f 1 50,-.
Aanmelden liefst in de ochtenduren, tel. 05752-1 507

Christinalaan 16,
Vorden

- X ^,̂ 6 ^*

FARWEST
JEANS SHOP
HEREN SPIJKER
WERKBROEK

**
«s*-

een fijne zware denim broek met

duimstokzak en 4 opgezette

zakken.

De adviespnjs is 39,50.

Wees er snel bij want

op. is op.
FARWESTWEEKTOPPER 19,90

* ^ •"<$*" LAMBSWOOL TRUIEN

A^v

voor dames en heren.

Ze zijn er nu weer en ook in de goede

kleuren. Ook deze prijs is weer

een weggevertje

en denk erom

op is op
FARWESTWEEKTOPPER 19,90

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

10 LITER PLASTIC EMMERS
een kwaliteitsemmer met maataanduiding

waterdicht en voorzien van bodem

adviesprijs 3,25

WEEKTOPPER \*r•L9.-
V***

uuij zouden het best eens kunnen uuorden^ x^5^^^^
Misschien hebben wij wel dezelfde ideeën, over het kombineren
van kleuren, toepassing van de juiste materialen, een goede
indeling. Kortom over wonen en leven in een goed interieur.
Neem eens een kijkje in onze showroom te Vorden, of vraag
vrijblijvend advies.

U bent van harte welkom.

ron toter •oiafcaalert

Vorden, Dorpsstraat 22. Tel. 05752-1314,
Warnsveld, Rijksstraatweg 108. Tel. 05750 - 23346

Teamwork

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

hele dag
l

van de
jubilerende

grote maten-
specialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

en verkoop
om u feestelijk te kunnen ontvangen

doen we dat op

VRIJDAG 3 APRIL

in zaal Bakker in Vorden.

GRATIS toegang incl. consumptie

showtijden: 's morgens 10 uur

's middags 1.30 - 3.15 - 4.15 uur

's avonds 7 uur

Medewerkende zaken: Dijkerman - bloemsierkunst

Siemerink - Optiek

Wullink - Schoenmode

D/REKT NA DE SHOWS GELEGENHEID TOT KOPEN

Gaarne van te voren

plaats en tijd reserveren aan de zaak
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Nieuwe groepscommandant
in Vorden

Adjudant E. Thalen

Tot opvolger van adjudant Kuypers, die vorig jaar vertrok, is nu tot nieuwe groep-
scommandant van de groep Vorden van de Rijkspolitie benoemd adjudant E.
Thalen. Hij heeft de leiding over 37 politiemensen in de gemeenten Vorden, Hen-
gelo G, Sleemieren en Warnsveld. Hij is de jongte groepscommandant (34 jaar)
van het district Apeldoorn en ging op 17-jarige leeftijd naar de politieschool.
Hij is geboren in Hoogeveen, was acht jaar in functie in Raamsdonkveer en acht
jaar in 's Gravenland.
Hij is ook zes jaar docent geweest voor de B-opleiding en vindt de hulpverlening
de belangrijkste taak van de politie. "Een politieman moet aanspreekbaar zijn, de
burgerij is er niet voor ons, wij zijn er voor de burgerij".

Vordens Dameskoor
Op dinsdag 17 maart hield het Vordens
Dameskoor haar jaarlijkse ledenvergade-
ring in het Dorpscentrum. Na de opening
door de voorzitster, mevr. Klein Brinke,
die iedereen welkom heette, las de secreta-
resse mevr. Lammers haar jaarverslag
voor en deed de penningmeesteresse mevr.
Bargeman haar financiële verslag. Aan-
sluitend deed mevr. Aalderink verslag van
de vreugde pot. Aan allen werd hierna
dank gebracht. De kascommissie gevormd
door de dames Berenpas en Holsbeeke be-
vonden de boeken in orde. Er werd een
nieuwe kascommissie gevormd door de
dames Holsbeeke, Eskes en als reserve
mej. Vos. Vanwege haar 25-jarig lidmaat-
schap kreeg mevr. ten Have het speldje
opgespeld door mevr. Klein Brinke. Bij de
bestuursverkiezing waren aftredend en
niet herkiesbaar de dames Bargeman en
Lammers.
Gekozen werd hiervoor mevr. Boers als
secretaresse, terwijl mevr. Klootwijk de fi-
nanciën voor haar rekening zal nemen.
Mevr. Aalderink die aftredend en herkies-
baar was werd met handgeklap herkozen.
Er zal in mei worden deelgenomen aan
een zangconcours van de AVRO in Hil-
versum. Ook zal er weer een reisje worden
gemaakt en zal er een fietstocht worden
gehouden met de supportersvereniging.
Dit najaar zal een contactavond worden
georganiseerd met andere koren. Na de
rondvraag waarin nog verschillende vra-
gen aan de orde kwamen, sloot de voor-
zitster om ongeveer elf uur de vergade-
ring.

Werkgroep
Amnesty International
start zuid-Korea aktie
Binnenkort zult U op verschillende
plaatsen in Vorden de blauwe affiches
zien hangen met daarop teksten over
Zuid-Korea. Wat is er aan de hand?
Amnesty International is een internatio-
nale campagne begonnen om de Zuid-
Koreaanse regering er van te overtuigen
dat zij een einde moet maken aan poli-
tieke detentie, martelingen en onrecht-
matige veroordelingen in dat land. Ook
de werkgroep Vorden steunt deze aktie
en zal onder meer op de weekmarkt van
3 april aanwezig zijn met een stand
waarin zij meer informatie over de
toestanden in Zuid-Korea zal geven en
ook belangstellenden zal vragen een
briefkaart te kopen om te versturen
naar de Zuid-Koreaanse regering.

Zulke akties helpen! Amnesty Internati-
onal bestaat dit jaar twintig jaar. En in
die jaren hebben vele duizenden on-
schuldig opgepakte mensen kunnen
merken wat Amnesty Internationa kan
doen: ze kwamen vrij of werden beter
behandeld.
Misschien lukt dat deze keer weer met
uw steun.

Voor inlichtingen over het werk van
Amnesty International kunt u zich ook
altijd wenden tot het kontaktadres van
de Werkgroep: mevr. Terpstra, Mispel-
kampdijk 30, tel. 2301.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Vorden - Terborg 0-0
De stormachtige wind heeft zondag veel
afbreuk gedaan aan de voetbalwedstrijd
tussen Vorden en Terborg. De bal
maakte de raarste capriolen zodat van
goed voetbal nauwelijks sprake kon
zijn.
In de eerste helft had de thuisclub de

wind in de rug. Dit resulteerde welis-
waar in een veldoverwicht dat ook wel
enkele kansjes opleverde maar verder
geen zoden aan de dijk zette.
De paar tegenstoten van Terborg waren
in die periode niet van gevaar ontbloot.
In de tweede helft hetzelfde beeld met
over en weer geen schokkende dingen.
Dat gebeurde pas een kwartier voor tijd
toen Andre te Velthuis in het straf-
schopgebied werd gevloerd. De terecht
toegekende penalty werd door Bennie
Wentink op jammerlijke wijze naast ge-
schoten. Het bleef zodoende 0-0. Een
terechte uitslag.

Uitslagen v.v. Vorden zaterdag 21
maart:
SKVW Ao - Vorden Ao 2-2; Vorden BI -
Be Quick BI 1-1; Oeken BI - Vorden B2
1-3; Vorden Cl - Steenderen Cl 0-2;
Vorden C2 - SHE Cl 2-1; Erica C4 -
Vorden C3 5-1.
Zondag 22 maart:
Vorden - Terborg 0-0; Vorden 2 - Grol 5
1-1; Vorden 3 - Zutphen 4 7-0; Hercules
4 - Vorden 4 1-4; Brummen 5 - Vorden 5
3-4; Lochem 7 - Vorden 6 3-3; Vorden 7 -
Voorst 5 0-2; Vorden 8 - Baak 4 2-0;
Dochteren 5 - Vorden 91-1.

Programma voor zaterdag 28 maart:
RKZVC Ao - Vorden Ao; Vorden Al -
Kl. Dochteren Al; Vorden BI - Brum-
men BI; Zutphania BI - Vorden B2;
Vorden Cl - Brummen Cl; Vorden C2
vrij; Vorden C3 vrij.

Zondag 29 maart:
Vorden - Zelhem; Varsseveld 3 - Vorden
2; Vorden 3 - Socii 3; Oeken l - Vorden
4; Vorden 5 - Warnsveld 4; Erica 4 -
Vorden 6; Eerbeek 6 - Vorden 7; Vor-
den 8 - Zutphania 6; Vorden 9 - Halle 4.

Uitslagen s.v. Ratti zaterdag 21 en zon-
dag 22 maart:
Afd. jeugd: Reunie Al - s.v. Ratti Al 1-
0; Almen BI - s.v. Ratti BI 1-3; Sp.
Brummen Cl - s.v. Ratti Cl 6-0.
Afd. zaterdag: s.v. Ratti l vrij; s.v. Rat-
ti 2 - DZSV 4 1-0; s.v. Ratti 3 - AZSV 13
1-4; s.v. Ratti 4 - SKVW 5 2-0.
Afd. zondag: s.v. Ratti l vrij; s.v. Ratti
2 - De Hoven 5 2-0; s.v. Ratti 3 vrij; s.v.
Ratti 4 - Socii 6 1-2.
Afd. dames: s.v. Ratti l vrij; Witkam-
pers l - s.v. Ratti 2 1-0.

Programma zaterdag 28 en zondag 29
maart:
Afd. jeugd: DEO Al - s.v. Ratti Al;
s.v. Ratti BI - AZC B2; s.v. Ratti Cl -
Almen 1C1.
Afd. zaterdag: Sp. Teuge l - s.v. Ratti
1; s.v. Ratti 2 - Eefde 2; s.v. Ratti 3 -
GGVV 2; AZSV 9 - s.v. Ratti 4.

ondag: Baakse Boys - s.v. Ratti 1;
Boys 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Rat-

ferbeekse Boys 7; Wolfersveen 3 -
|tti 4.

lames: s.v. Ratti l - Klarenbeek 1;
s.v. Ratti 2 - Voorst 1.

yoetbaltoernooi
Za^Blag 28 maart wordt er in de spor-
thal^De Kamp" te Hengelo een zaal-
voet baltoernooi gehouden voor bedrij-
ven uit Vorden. Aan dit toernooi nemen
in totaal 16 teams deel die in vier poules
zijn ondergebracht. Zaterdagavond
wordt er in bar-bodega 't Pantoffeltje
een feestavond gehouden, waarbij orga-
nisator Fred Fransen tevens de prijzen
zal uitreiken.

Bijna drie teams voor
Velocitas
De pas opgerichte zaalvoetbalvereniging
Velocitas heeft niet over gebrek aan be-
langstelling te klagen. Momenteel ziet
het er naar uit dat in september met drie
teams in de competitie gestart kan wor-
den. Nieuwe leden zijn vanzelfsprekend
nog steeds welkom. Informaties kan
men verkrijgen bij het dagelijks bestuur
bestaande uit Fred Fransen, de Bongerd
3(voorzitter), J. Leegstra Brinkerhof
29(Sekretaris), A. de Bruin, Vaarwerk
13(Penningmester). Intussen heeft het
tweede team van Velocitas ondervonden
dat er nog heel wat trainingsarbeid ver-
richt moet worden. Tegen Draayer 2 uit
de Velswijk werd namelijk kansloos met
9-2 verloren. De algemene ledenverga-
dering van de vereniging wordt gehou-
den op 9 april in het Pantoffeltje.

VOLLEYBAL

Dash-dames behalen l punt
tegen Trivos
Er valt over de wedstrijd van de Vor-
dense dames in de landelijke competitie,
3e divisie, tegen Trivos uit Wijchen wei-
nig aardigs te vertellen. De coach van
Dash, Ben Kuiper, was van mening, dat
hij zijn lange loopbaan bij de volleybal
nog nooit zo'n slechte scheidsrechter
had meegemaakt. Dit zal een krasse uit-
spraak zijn, maar ook anderen bevesti-
gen dit slechte leiden van de wedstrijd in
Wijchen afgelopen zaterdag wel. Als ge-
volg van het arbitrale handelen kon Tri-
vos zich beter handhaven dan Dash -
ook en gevolg van mentaliteit! - hetgeen
in de derde sets bleek. Trivos zegevierde
met 15-12 en 15-11. Na een mentale in-
jectie van de coach kon Dash zich her-
stellen en de 3e set met 11-15 pakken en
vervolgens de 4e set met 16-14. Daarna
kwam Trivos weer aan de beurt met een
set-zege van 15-11. Al met al een waar-
deloos gebeuren. De stand is nu Torpe-
do 20-57, Explosie 20-45, V.C.V. 20-45,

Saturnus 20-39, Trivos 20-34, Setash 20-
31, Rohda 20-27, Dash 20-24, Dynamo
20-20, Reehorst 20-16, Veenendaal 20-
13, Isala 20-6. Met nog 2 wedstrijden te
spelen kan geruststellend geconcludeerd
worden, dat Dash niet meer degradeerd,
hetgeen voor de wedstrijd tegen V.C.V.
aanstaande zaterdag in Vorden een aar-
dig uitgangspunt is.

Dash-heren verliezen van
Bruvoc
De heren van Dash l hebben de punten
hard nodig. Dit feit indachtig begon za-
terdag de wedstrijd tegen het Ie team
van Bruvoc in Eerbeek. De zenuwen
speelden de Vordense ploeg parten,
maar er werd redelijk goed stand gehou-
den. Het werd 15- en 15-11. In de 3e set
liet Bruvoc de inzet wat varen, hetgeen
Dash de kans gaf de set zelfs met 4-15 te
pakken. Dit was voor Bruvoc te veel en
het wist zich te herstellen - de ploeg ver-
keert de laatste tijd in goede vorm - en
kon de set op haar naam schrijven met
15-9.

Overige uitslagen: j. j un. ABS - Dash 1-2
(een belangrijke overwinning); j.asp.
Dash a - Wik: 2-1; Dash b - Hansa a: 1-
2; Bruvoc 2 - Dash c: 3-0. m.asp. Dash a
- Hansa a: 3-0; Bruvoc a - Dash b: 0-3;
DVO a - Dash b: 2-1; Dash c - Boeme-
rang: 3-0; Dash d - Vios: 3-0. ds. 3e kl.
Hansa 6 - Dash 6: 0-3; Wik 2 - Dash 6
(als gevolg van blessure Dash-dames
wedstrijd gestaakt wegens tekort aan
speelsters); ds. 2e kl. Bruvoc 4 - Dash 4:
0-3; Dash 5 - Wilh. 5: 3-0; hr. 2e kl.
Bruvoc 3 - Dash 3:2-1; Dash 2 - DVO 3:
0-3.

Programma. 26 maart: Deventer:
m.jun. DSC - Dash; Heren prom.kl .
Isala - Dash; Twello: m.asp. VenK -
Dash c; 28 maart: Vorden: heren
prom.kl. Dash l - VenK; hr. 2e kl. Dash
2 - Almen 1; dames 3e div. Dash l -
V.C.V.; Eefde: ds. 2e kl. Dash 4 - Vios
3; 30 maart: Zutphen: j.asp. Hansa a -
Dash a; hr. 2e kl. Bruvoc 3 - Dash 2;
idem Wilh. 3 - Dash 3; Vorden: j.asp.
Dash b - Hansa b; ds. 2e kl. Dash 5 -
Hansa 4; ds. prom.VL. Dash 2 - Voor-
waarts 1.

L . f c l D
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Treffers blijft aan de leiding
Het tweede team van de tafeltennisvere-
niging "Treffers '80" heeft door een
verdiende zege op DflfcS. uit Zevenaar
de leiding behoudem^r. Graaskamp en
R. de Heus bleven ontslagen. H. Mok-
kink kon na enkele spannende partijen
niet tot winst komen. Doordat H.
Graaskamp en R. de Heus ook het dub-
belspel wonnen werd de eindstand uit-
eindelijk 7-3.

MOTORSPORT

Filmavond
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert maan-
dagavond 30 maart in zaal de Herberg
een filmavond, waarbij films worden
vertoond over motorcrosses, clubcros-
sers alsmede een motortoerfilm van
Gerrit Bloemendaal en Wim Hasselo.

De toegang voor deze filmavond is gra-
tis.

Oriënteringsrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde de
eerste Oriënteringsrit van het nieuwe sei-
zoen. Deze voorjaarsrit, uitgezet door
de heren B. Regelink en B. Horsting had
een lengte van 51 kilometer. In totaal
namen 69 personen deel.

De uitslagen waren als volgt: PCC Au-
to's A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo 30
strafpunten; 2. G. Kranenbarg, Borculo
32; 3. W.D. Wesselink, Ruurlo 60;
Idem B-klasse: 1. J. Mennink, Ruurlo
63; 2. B. Memelink, Almen 95; 3. A.C.
Weevers, Hengelo 95 strafpunten. Au-
to's A-klasse: 1. A.A. Mulder, Assen
62; 2. H. Paalman, Haarlo 63; 3. J.
Kalsbeek, Dalsmholte 64 strafpunten.
Idem B-klasse: 1. M. Maalderink, Tol-
dijk 94 strafpunten; 2. H. J. Cortumme,
Toldijk 157; 3. W.J. v.d. Peyl, Vorden
167. Auto's en motoren toerklasse: 1. S.
S. Schilstra, Zutphen l strafpunt; 2.
J.A. Nijland, Lochem, 6; 3. H.M. Nij-
kamp, Olst 10; 4. J. Borgman, Baak 16;
5. mej. B. Kuit, Lettele 30 strafpunten.
Poedelprijs H. Elbrink, Zutphen en P.
Platenkamp, Zutphen 225.

De prijzen
die na afloop van deze geslaagde rit wer-
den uitgereikt bestonden uit bloemen en
planten.

Oranjevereniging Vorden
Wanneer je om je heen kijkt, voel je het naderende voorjaar. Het geeft je
iets vrolijks. Dit betekend ook dat wij 30 april weer naderen!!!
Inderdaad over enkele weken willen wij als Oranjevereniging hier weer
een een schepje bij opdoen, wanneer Vorden in het teken van het Konin-
ginnefeest staat. Om alle een feestelijk aanzien te geven, gaan wij het Cen-
trum van het dorp versieren. Net zoals vorig jaar bloemen en vlaggen.
Hier zal het versiercomité voor zorgen!!! Uiteraard is één ieder vrij in zijn
eigen doen en laten. Maar wij vragen U wel om net zoals vorig jaar allen
de vlag uit te steken!!!

Beste bewoners verder vragen wij van U spontaan en actief deel te nemen
aan allerlei spelen wat er op 30 april te doen is. U weet zoals met alles:
"samen sterk" en "samen feest". Toch kan ik niet nalaten om alvast een
begin te maken om U iets te vertellen wat er zo gaat gebeuren!

A.s. 2 april beginnen wij voor de inwoners van "De Wehme" met de
historische film uit 1938 en de nieuwste uit 1980 uiteraard volgens af-
spraak. U kunt dan letterlijk zien hoe mooi en fijn het is om in de Parel
van de Achterhoek te mogen wonen. Enkele dagen later, 6 april, wordt dit
programma herhaald bij Villa Nuova. Ook hier staat men klaar om histo-
rische beelden te bewonderen.
Het klinkt nogal optimitisch, maar de waarheid mag gezegd worden!!!
Deze inwoners hebben dan alvast de smaak te pakken en een voorproefje
gehad. Mochter er nog inwoners zijn, die deze Oranjefïlms nog graag eens
willen zien of nog niet gezien hebben, wij staan altijd open, u neemt maar
contact met ons op!!

29 april a.s. treedt het Vordens Toneel voor het voetlicht en brengt een to-
neelstuk ten gehore!! Dit zal een traditie blijven. Jaarlijks zal dit om de
beurt door de plaatselijke toneelverenigingen geschieden.

Er is nogal veel te vertellen en ik hoop dat de redacteur van het Contact
toestaat om volgende week nog een stukje te schrijven. U zult versteld
staan wat er in Vorden op 30 april zo al te doen is!!

De Oranjekrant komt dit jaar weer uit. Mocht U voor het plaatsen van
een advertentie benaderd worden, reageer dan in een feeststemming!!
Doe mee ter ondersteuning van ons feest.

Ik zou zeggen tot volgende week.

Namens bestuur Oranjevereniging,
A. Schipper (voorzitter).

Krato speelde voor
buurtvereniging
Kranenburgs belang
De buurtschap Kranenburg vormt een
hechte onderlinge gemeenschap; dat
bleek zaterdagavond duidelijk tijdens
de jaarlijkse feestavond in zaal Schoe-
naker, die letterlijk tot "in alle hoeken"
was gevuld. Men was niet alleen geko-
men om de verrichtingen van de eigen
toneelvereniging Krato te zien, maar te-
vens eens lekker "de beentjes van de
vloer" te gooien.

Namens Kranenburgs Belang, de buurt-
vereniging, sprak voorzitter de heer P.
v.d. Berg een kort welkomswoord tot de
volle zaal en vooral tot de spelers en
speelsters van de Kranenburgse Toneel-
vereniging Krato. De voorzitster van de
toneelvereniging stelde hierna het gezel-
schap aan de zaal voor, waarna het
doek opging voor het eerste bedrijf van
de dolle klucht "In de aap gelogeerd".

De aanwezigen konden al in de eerste
minuten gieren van de lach, om de dol-
komische scènes, die onstonden in een
familiepension, waar plotseling een
"aap" kwam "logeren". Er werd zeer
goed gespeeld, ondanks het feit dat
voordat het doek opging een van de me-
dewerkers achter de schermen Ton
Geurds na een ernstige val voor onder-
zoek naar het Spittaal in Zutphen
moest. Hij bleek enkele ribben te heb-
ben gekneusd. Ook in het tweede be-
drijf speelde Krato voortreffelijk en
kwam de "aap" uit de mouw, want het
bleek oom Barend te zijn. Men kreeg
een langdurige applaus, benevens een
hartelijk dankwoord van de voorzitter
tot allen speciaal regisseur de heer H.
Heuvelink. Allen kregen bloemen. Tus-
sen de bedrijven door werd een goed-
geslaagde verloting gehouden ter
bestrijding van de onkosten. Hierna
bracht men nog enkele uurtjes gezellig
door op de dansvloer.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Bu'j klaor umme met te gaon?"
Kampshuus' Willem kwam bi'j Toon van de Spitsmoes en kökk'n in. Zee
hadd'n afesprokk'n umme samen nao de grote brandweer-oefening te ga-
on kiek'n. A'j de luu zo heurn dan beloaven dat heel wat te wodd'n, tank-
auto's zoll'n daor op mekare knalFn en 't zol ene grote vuurzee wodd'n:
tienduuzend liter bezine hadd'n ze van hogerhand hier weer veur beschik-
baor esteld dus dat beloaven wat. Zoiets mog i'j natuurluk neet miss'n.
"Effen de loojen jas nog an dan gao'k met. Wi'j konn'n de pokkei trou-
wens nog wel 's nat kriegen vanaovund, 't gut t'r now al op". "Oh, dan
heb de jonges van de brandspuite metene un makkelukken aovund, alles
wat t'r volt hoeft ze neet te spuiten", menen Willem. Goed op tied, zote-
gen k wat oaver zesse, waarn zee al in 't darp. Rondumme de plaatse van 't
ongeluk was 't zwat van de mensen. Maor zee hadd'n nog tied zat umme
nao wat anders te kiek'n want 't duurn nogal veurdat 't spöl begon. Nao
zee heurn zol dat ok pas tegen zeuven uur wean, at 't al zo'n bet j en
duuster was. Umme 't allemaole zo duuster meugeluk te maak'n was de
straot- en etalageverlichting ok neet an. Alle volk wat t'r was wachten dan
ok met spanning op dit uur want dan zol 't gebeurn.
Maor 't veel, ok veur Toon en Willem, allemaole wat anders uut. Zo gelei-
deluk an wodd'n d'r zo hier en daor wel un tonne in brand estokk'n en be-
gonn'n de rookbommen eur wark te doen maor iets van aktie en gauw
wean ko'j d'r neet bi'j gewaar wodd'n. Gin hadlopende brandblussers die
haos hadd'n um 't gevaor te bezweer'n. Eerder zo'j denken dat hier de
top vam de buurt-brandweer op vesite was en gemoedeluk met mekare an
de praot waarn en an 't oaverleggen waor de biefstuk 't beste zol smaak'n
want strepen en sterren leep'n d'r nogal.
"At 't anders neet wat wod ha'w better un pötjen können gaon kaarten",
von Toon. "Dat vuurwerk he'w zelf met old en ni'j ok zat." Willem was
't daor neet helemaol met eens: "Wacht maor tot ze die olde auto's en
tankwagens in brand stekt, dan zo'j nog us un vuur zien. En de kerke mot
ze zo ok nog blussen, daor hangt teminste platen met vlammen d'ir op
an".
Maor de grote brand kwam neet. Wel had Toon de grootste achting veur
de hoogwerker die de zogenaamde kerkebrand mos blussen. "Nog veur
gin tienduuzend gulden kreeg'n ze mien daor op".
Kamphuus's Willem wol 't daor wel veur doen:" Haal ze maor effen van
de banke, dan kroep ik t'r op." Maor zo gek was Toon neet. "Gaot maor
met nao huus dan krie'j un borrel, da's better veur de gezondheid as den
kwalm hier".
Zo waarn Toon en Willem un goed half negen al weer bi'j huus van un oe-
fening waor ze vemoedeluk neet volle van begrepp'n hebt maor die zien
nut veur de brandweer en e.h.b.o. wel ehad zal hemm'n, althans dat hop-
pe wi'j. En dan mo'j d'r maor met tevreane wean bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.



IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000.-

Alsjeblieft
van Bnlservice voor de

Rode Kruis Puzzelspelen
100 modieuze monturen

met enkelvoudige glazen

f400.— perbrii

Bril
f da'sgped gezien

Miele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t w v f 25.000,-
Miele Nederland B V . , Vianen

EEN COMPLETE
LAROUSSE ENCYCLOPEDIE

Winkelwaarde
f 3.798,--

Oosthoek
uitgeversmij B. V., Utrecht

EEN COMPEEET
MUZIEKSYSTEEM

Beocenter 2000
winkelwaarde ƒ 2.570,—.

Bang&Olufsen

26 Prisma Quartz
Horloges

Winkel waarde:
ƒ345,-.

Een prachtige
skiset

Deze skiset ht-ct t

ƒ1.162,75 ClUblOfWpOf«i

ALBION SPORTS B.V., Rotterdam

Elke maand
een verrassingspri js

l in naturai

ter waarde van

f 10X100.-
per prijs

15 Philips kleuren TV's
als Droomprijs

39 Thee- en glasserviezen

C
SRfll̂ ^TiBW»z t.w.v.

/ 305.-
SCHOTTZWIESEL
GLAS EN KRISTAL B.V.. OVERVEEN

n oo.ooo,-
aan

gelddroomprijzen
amro bank

13 ORIGINELE DAMAI
BEDOVERTREKKEN

"Thuis in de
slaapkamer

Winkelwaarde ƒ 94,50.
Wlssellnk's Textielfabrieken B.V.
tr.rs< h<

Een reis voor
2 personen naar

LOS ANGELES

t.w.v. f
Amenka-vakantie9

KLM zorgt
voor100°o
zekerheid.

Van links naar rechts:
1. braaf. 4. tjr<.ijnp;ikhuis.
7. strik. 8. d<
10. dwaas. 12. u
prociukt. 13. 11 . .: m
14. noot, 15. boom.
17. c»TI /rkt.-ri-, 18

19 i
21. herkauwer, 23. drink
bakje 24. ik u at),
26. voorzetsel. 28. voor-
keur. 30. kledingstuk.
32. vot-fjwoord. 34
diei. 36. - getijde 37. zijkant

voert i iK] , 39. erteli|kheids-
• i 41. lidwoord.

42. voor. 43. vt-rwi»
sHiruj. 44. M •

Van boven naar beneden
1. pilaar. 2. rund. 3. lijst.
4. prik. 5. laatstgenoemde.
6. gekheid. 7. verdriet.
9. snelle loop, 11. berg-
pi.i, its 16.
18. Afrikaan, 20. familie-
lid. 22. ijzerhoudt
grond. 25. werpanker.
27. plant. 28. plaat.
29. gedorste halmen,
31. kelner. 33. n
35. karakter. 40. thans,
42. bijvoorbeeld.

1
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Rebusspel 9
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen van de hier

gepubliceerde puzzelspelen
inzenden door gebruik te maken
van onderstaande betaal-
mogelijkheden: . .
1 PER GIRO OF BANK: |DO-'00|

t.n.v. Rode Kruis, Den Haag
2 PER BRIEFKAART: Rode Kruis,

Postbus 30427,
2500 GK Den Haag.

• Voor iedere oplossing betaalt U
f 1,50 of plakt (J f 1,50 aan extra
postzegels bij:

• Uw oplossingen moeten op
27 april 19 • <•> Binnen zijn.

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZ-
ZELSPELEN MARATHON wordt ge-
organiseerd ten bate van NEGEN be-
langrijke Rode K'uis-taken Voor deze
Puzzelspelen Marathon werd vergun-
ning verleend door de Staatssecretaris
van het Ministerie van Justitie bij besluit
van 7 augustus 1980. onder nummer
L O. 700/143/075,

DE BOSE DROOMPRUS
1 Paar 901 boxen +

de Spatial Control Receiver

Winkelwaarde f 6.592,-

ruimtelijk realisme in de huiskamer

ÓÓK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN;
26 Agfa Optima etecfronk: 335

fcfeinbeeld camera's
Deze 26 klembeeldcamera's (win

kelprijs ca. t. 245, per stuk) worden
royaal aangeboden door

AGFA-GEVAERT

Een grandioze hmiliedag
Consumenten waarde ƒ500,—.

DE W AA R BEEK
REKREATIEPARK Hengelo

EenDICKHOLTHAUS
herenkostuum

Holthaus kostuum ter
waarde van ƒ 450,—
BENDIEN/SMITS B. V

200 Zareska
borduurpakketten

Winkelwaarde f 54.95
BV HAGEO. Hengelo

enrwgwxxdeligook

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN

f750.000-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

èelo. i

itige

200 Zakrekenmachines
Advies-
verkoopprijs

f69.-
SliYE«-REeo Amsterdam

it oprot«ul met
n muhUtenfe kwillttHs produklm nu ket
merk Skwidlj Tooti.

Winkelwaarde F 93.-per set
>1NKORBy MKSTERLUK MOOBM

*2260ACLeids-

Een cirblztij met afzuigset

Winkelwaarde/290,—. BTfrf«|

AEG-TELEFUNKEN, Amsterdam.

Een fraaie collectie schelpen
Winkelwaarde/ 125,-.

ZEEBIOLOGISCH MUSEUM,
Scheveningen.

Waarde ƒ 500,-.

KAVERO B.V., Brouwershaven.

MEEDOEN IS... VEEL PRIJZEN WINNEN l

Een yard! roll
Wmkelv/aarde:/706,—

BELLFIRES
Bhl.l l IRÏ S HA.. Hapert (NB).

l

f

Geef t hart
'n nieuwe start

De Nederlandse Hartstichting steunt de
bestrijding van hart- en vaatziekten op een
zo breed mogelijk terrein.
• Op preventief gebied, door het

propageren van een gezonde levens-
wijze, door het stimuleren van gezonde
beweging en gezond gewicht.

• Door het bevorderen van revalidatie,
nazorg en begeleiding van hartpatiënten
en hun partners.

• Door het organiseren van vakantieweken
voor kinderen met aangeboren hartafwij-
kingen.

• Doorsteun aan ouders van deze kinderen.
• Door het organiseren van reanimatie-

cursussen en instructeursopleidingen.
• Door wetenschappelijk onderzoek naar

risicofaktoren.
• Door het steunen van talloze wetenschap-

pelijke projecten, als bijdrage tot de
ontwikkeling van de cardiologie.

Geef 't hart 'n nieuwe start, met uw gift
aan de collectant op straat, of door uw
overmaking op giro 20 40 50

collecte hartweek
6-12 april giro 204O.5O

nederlandse hartstichting (j
Sophialaan 10, 2514 J R 's-Gravenhage.

KNIPTIP
Vermijd "springers" bij
het filmen. Deze storen-
de beeldovergangen
voorkomt u dqor na elke
stop een ander
standpunt of
beelduitsnede
te kiezen.

KNIPTIP

Laat van
uw mooiste
dia's foto-afdrukken
maken. Uw fotohande-
laar weet er alles van!

OPEN O

VOOR DE NATOÜR

De kievitsklokken
luiden de lente in! Illustratie: Klaas van den Berg

Tekst: John van Gemeren

NU goed kijken. Hier was het.... of toch verder op? Nee hier, bij het eerste hek vlak
onder die wilg en dan nog iets naar rechts. Je hebt het vorig jaar expres goed ont-
houden om hem volgend jaar zo gauw mogelijk terug te vinden. Maar je zoekt al
even en je hebt nog steeds niets gevonden. Het is misschien nog te vroeg, al kan het
wel, want de veldnotities van voorgaande jaren tonen dat de kievitsbloem er wel
kan zijn. Hij laat zich alleen wat moeilijker vinden.

EEN TULP OP ZIJN KOP

JE zult er op je knieën bij moeten gaan
zitten, anders zie je de nog niet ont-
waakte kievitsbloem over het hoofd. Het
eerste wat van de plant boven de grond
komt, is niet zoveel fraais. Het is een
raar gedraaid svengeltje. Maar wanneer
je een paar dagen later nog eens gaat
kijken hebben zich uit dat vreemd ge-
kronkelde steeltje een rechte stengel,
bladeren en een prachtige bloem ont-
vouwd, 't Is net een kleine tulp die zijn
kopje laat hangen. Vandaar ook de
naam kievitstulp, zoals de kievitsbloem
in sommige streken genoemd wordt.
Evenals de tulp is de kievitsbloem een
bolgewas en eind april - begin mei bloeit
hij, tegelijk met zijn evenbeeld in parken
en tuinen.Een insect dat de kievitsbloem
bezoekt -en dat is vooral de hommel-
maakt een hele reis om bij de nectar te
komen. Ze moet er van onder af inklim-
men, dan naar boven klauteren om zo bij
de bron van de nectar te komen. Deze
wordt afgescheiden aan de voet van de
bloemblaadjes. Bij de klimpartij komt de
hommel langs de stamper en meeldra-
den. Omdat het beter is dat een bloem
bestoven wordt door stuifmeel van een
andere bloem, bloeit eerst de stamper
en als deze over zijn hoogtepunt heen is,
worden de meeldraden rijp.

EEN PARELHOEN

OVER de namen die de kievitsbloem
heeft gekregen is heel wat te vertellen.
Zijn deftige naam is Fritillaria meleagris.
Het eerste heeft te maken met zijn
bloembladeren die tot een klokje ge-
vouwen zijn. Het betekent dobbelbeker.
Meleagris is een benaming voor een pa-
relhoen. Deze vogel heeft een grijs-
gevlekt verenkleed. De kievitsbloem
heeft ook dit gevlekte uiterlijk. Op de
paarse ondergrond zijn allemaal kleine
vlekjes aangebracht als bij een dam- of
schaakbord. In deze vergelijking zagen
onze Duitse buren en ook de Fransen
wel wat, want zij noemden de kievits-
bloem 'Schachblurne' en 'damier'. Waar
de tekening ook veel overeenkomst
mee heeft, is die van het kievitsei. De
naam kievitsbloem zal hieraan wel ont-
leent zijn én aan het feit dat de bloem
bloeit terwijl de kievitten broeden.

VOCHTIGE WEIDEN

NOG geen honderd jaar geleden was de
kievitsbloem in ons land geen zeldzaam-
heid. Overal op drassige weilanden
kwam hij algemeen voor. Hele plekken
werden paars gekleurd met daartussen
de lichte vlekken van de witte exempla-
ren. Maar van een algemeen voorko-
mende plant is de kievitsbloem gede-
gradeerd tot een zeldzame. De flora
geeft zelfs zeer zeldzaam aan. Hoe is dat
te verklaren? Hebben jongens en meisjes
de bloem zoveel geplukt dat het aantal
drastisch is terug gelopen? Nee, de
jeugd heeft hier geen schuld aan, die
heeft vaak meer oog en eerbied voor
alles wat er in de Schepping groeit dan
volwassenen. De allesom verlopende
ontwikkelingen op het gebied van land-
bouw, wegenbouw enz. hebben ook
onder de kievitsbloemen slachtoffers
geëist. Veel plaatsen waar de kievits-
bloem vroeger vrolijk tierde, zijn nu
veranderd in asfalt of er is een nieuw-
bouwwijk verrezen. De landbouwme-
thoden van tegenwoordig zijn anders
dan vroeger. De kievitsbloem komt
alleen voor op de overgang van klei-op—
veen naar veen.
Hij houdt van vochtige weiden, waar
geen kunstmest op komt en waar het
vee niet al te vroeg in het jaar graast. Die
vochtige weiden zijn er bijna niet meer.
De boer ontwatert zijn land. Dat maakt
het voor hem veel waardevoller. Van
bijzondere planten kan hij niet leven, van
gras wel.

LATEN STAAN

DE groeiplaatsen van de kievitsbloem
zijn dus zeldzaam geworden. Wanneer
we die kievitsbloem willen behouden
dan moeten die groeiplaatsen be-
schermd worden. Het beheer zal aange-
past moeten worden aan de eisen die de
kievitsbloem stelt: geen kunstmest, niet
te vroeg het vee erin en vochtig houden.
Het spreekt vanzelf dat het plukken van
deze zeldzame bloem uit den boze is.
Het is zelfs verboden, want de kievits-
bloem is officieel door de wet be-
schermd. Dus ziet u op uw wandeling
nog een kievitsbloem laat hem dan staan
waar hij hoort: in de natuurl

(Nadruk verboden)

Zakrekenmachines

9
'Boot reizen

naar Engeland
Negen goed verzorgde retour-
passages van Europoort naar
Huil ter waarde van f 1.000,—.
Voor 2 personen. In een luxe
hut. Óók de auto mag gratis
mee! Aangeboden door:

NORTH SEA FERRIES, EUROPOORT

SilYEft-REEO
Deze veelzijdige zakrekenma-
chines geheel van metaal met li-
quid crystal display, geschikt
voor wetenschappelijke en sta-
tistische berekeningen. Ver-
koopprijs t 69,— per stuk. Be-
schikbaar gesteld door:

SILVER-REEDB.V., AMSTERDAM

'Geschiedenis
der
Nederlanden"
Een driedelig

standaardwerk
over de

rhistorische
ontwikkeling van
Nederland, België
en Luxemburg.
(Winkelprijs
f 264,-).
Beschikbaar
gesteld door:

DE BOEKENCLUB ECI, UTRECHT

ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000, -



met
Televisie

reparaties
- direct

; i naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

reisbureaus

kindermaten
dames- en herenmaten

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

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat5,Hengelo(G.) Kunstgebittenreparatie

voor BEDRUKKEN van Drogisterij
shirts en trainingsjacks TEN KATE
tegen een SCHERPE PRIJS Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 2219

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

uitschieter van de week
NYLONJACKS marine/wit

vanaf 24,50

DEZE PRIJZEN BEWIJZEN DAT
MOOI TAPIJT BIJ ONS NIET DUUR IS

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheerwol

van: f229,-
deze week voor
+ gratis leggen

ff Cl _
\J*^J f

per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, nylon

van: f 119,-
deze week voor
+ gratis leggen

7^1 _>
Ê ^J f

per meter

SLAAPKAMERTAPIJT
400 cm breed, nylon
in twee kleuren

deze week voor
+ gratis /eggen

69 -\f ^J f
per meter

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

van: f 375,-
deze week voor
+ gratis leggen

g
per meter

WOONKAMERTAPIJT
400 breed
50% wol, 50% nylon
berber kleur
van: f 155,-
voor mm ̂  g
+ gratis leggen per meter

KATOENEN TAPIJT
400 breed, kleur: beige

zolang de
voorraad strekt
+ gratis /eggen per meter

HELMINK b.v
Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1514

.̂ reservering voor latere levering is mogelijk
> uit voorraad leverbaar

ff
Voor u autorijles naar

Autorijschool „ Oortgiesen
bij opgave voor 15 april eerste 4 les-
sen è f 25,-. Elke week theorie.

M. l. -rijksgedipl. - Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

NederlandschelmT'1*1 Middenstands
>. Spaarbank ^

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en dem^Btratie-
Nieuw en gebruHBvoorradig
Demonstratie en OTOW
op 2, 3 en 4 april

J O WE BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Huur
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam h te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Onderlinge competitie DCV
In de onderling kompetitie werden de
volgende uitslagen genoteerd:
Hoofdklasse: H. Grotenhuis t. H. - H.
Klein Kranenbarg 2-0; H. Ruesink - J.
Masselink 2-0; H. Graaskamp - J. Kra-
jenbrink 0-2; Stand aan kop: l. Ruesink
8-14; 2. J. Masselink 8-9; 3. J. Krajen-
brink 4-8; 4. H. Grotenhuis 5-8; 5. B.
Breuker 6-6.
Eerste klasse: J. Lamers - H. Esselink 2-
0; P. Eckringa - G. Hulshof afg.; H.
Wansink - B. Rossel 2-0; J. Hoenink - J.
Lankhaar 2-0; Stand aan kop: 1. H.
Wansink 10-14; 2. W. Sloetjes 8-11; 3.
J. Hoenink 7-10; 4. G. ter Beest 8-10; 5.
B. Rossel 11-8.
Jeugd groep 1: M. v. Burk - J. Dijk 0-2;
W. Hulshof - E. Hengeveld 0-2; R. Bul-
ten - M. Boerkamp 0-2; J. Slütter - W.
Berenpas 2-0; E. te Velthuis - E. Brum-
melman 1-1; P. Besselink - M. Boers-

broek 2-0; A. Plijter - R. Slütter 0-2; G.
Brinkman - H. v.d. Kamer 2-0; J. v.d.
Kamer - F. Rouwenhorst 1-1; N. de
Klerk - F. Rouwenhorst 2-0.
Groep 2: B. Nuesink - A. Hoekman 2-0;
J. Brandenbarg - H. Wilgenhof 2-0; Rr.
Chotkan - B. Huetink 2-0; G. Wenne-
ker - H. Hissink 2-0; H. Norde - B.
Voortman 1-1; E. v. Est - B. v. Zuyle-
kom 1-1; Rr. Chotkan - G. Wenneker2-
0; J. Kuin - H. Hissink 2-0; B. v. Zuyle-
kom - G. Wenneker 0-2.

Damclub Vorden
tweede in Nijkerk
Het afgelopen weekend heeft DCV deel-
genomen aan een toernooi voor aspiran-
tenzestallen dat werd georganiseerd
door de damclub Wijkvereniging Paas-
bos uit Nijkerk. Het zestal van deze ver-
eniging schreef dit eerste toernooi op
haar naam. Grote konkurrent was DCV

pull Gea f 49,95
vest Gisela f 69,75

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Vorden dat evenwel met 7-5 van Paas-
bos verloor. Bij Vorden verloren Jan
Dijk, Nico de Klerk en Henk Hoekman.
Johan Krajenbrink speelde remise ter-
wijl Harry Graaskamp en Wieger Wes-
selink tot winst kwamen. Laatstege-

noemde won als enige al zijn partijen.
Vorden werd aldus tweede. Einduitslag:
1. Paasbos, Nijkerk 10 punten; 2. DCV
Vorden 8 punten; 3. Barneveld, 6 pun-
ten; 4. Nagele, 4 punten; 5. Huizen, 2
punten.

Een Dual C 830
cassettedeck

D.L.L. - voor een perfecte
bedieningstechniek en
maximale veiligheid. Monitor.
Fade Edit - voor opname
korrekties achteraf, bij weer-
gave. Winkelwaarde f 1098,-.
Gratis beschikbaar
gesteld door:
REMA ELECTRONICS B.V.,

Amsterdam.

Windsurfer ^Regatta"!
Kompleet,: ̂  met tuig

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
overal waar tijdschriften

verkocht worden of
Telefonisch: 070-889272

(dag en nacht)

10
Midweekverblijven
voor 2 personen

/maandag-vrijdag]
Op het 5-sterren bungalowpark de "Eemhof"

met alle mogelijke voorzieningen voor
ontspanning Waarde van dit Midweek

verblijf f 175,-. Deze prijs werd gratis ter
Deschikking gesteld door:

SPORTHUIS CENTRUM RECREATIE B.V..
Rotterdam

sporthuts centrum
recreatie

ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000,-

Plankzeilen kan iederéén. Zeker met
de schitterende windsurfer "Regatta"
Niemand is te oud, te jong, te stijf of
te onhandig om er véél waterplezier
mee te hebben! Deze zeilplank
(winkelwaarde: f 1.985,-) is beschik-
baar gesteld door:
TEN CATE SPORTS B.V., Almelo.

Vorden

van
toen.

Reakties op de foto's kunt u schriftelijk indienen bij de heer G. Koerselman, Post-
bus 14, 7250 AA Vorden.



DE VISA II SUPER E: SUPERZUINIG.
Watergekoclde i-cilinder motor (112 i cm ). Ben/ineverbruik bij 1X) km/h constant:
5,1 1/100 km (l op 19,6). De rappe Visa met een ongekende zuinigheid.

Voornaamste uitrusting als Visa II Club, met daarbij: sigarette-aansteker,
econoscoop (/.uinigheidsindicator), jodium koplampen, mocjuette vloerbedekking
en ruitewisser/sproeier op de achterruit.

Voornaamste extra's: Hoxline bekleding, metaalkleuren lichtmetalen
velgen. Prijs vanaf f 13.995,- exclusief f"330,- afleveringsleesten en f300,- voor
ML-tectylbehandeling.

DE VISA II SUPER X: SUPERSNEL.
Watergekoelde 'i-cilinder motor. Inhoud: 1219 cm\ Maximaal vermogen hij
6000 tpm: Ï6 kW (M DIN pk). Acceleratie van 0-100 km in l i seconden.
Topsnelheid: 155 km/h.

De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid. Voornaamste
uitrusting als Visa 11 Super H (behalve econoscoop), met daarbij: hoofdsteunen
vóór, toerenteller, metaalkleuren rechterbuitenspiegel.

Voornaamste extra's als Visa I I Super H. Prijs vanaf f l I.H5V exclusief
f 330,- afleveringsleesten en f 300,- voor ML-tcctylbehandeling.

DE VISA II SPÉCIAL: VOORDELIG.
Luchtgekoelde 2-cilinder motor (652 cm1), met volledig elektronische ontsteking.
Verbruik bij 90 km/h constant: 5,<S 1/100 km (l op 17,2).

Voornaamste uitrusting: voorstoelen met verstelbare rugleuningen,
stoffen bekleding, verwarmde achterruit, van binnenuit in hoogte verstelbare
koplampen. Binnenspiegel met dag-en nachtstand.

Voornaamste extra's: Boxline bekledingen metaalkleur. Prijs vanaf
f 11.995,-exclusief f "330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

DE VISA II CLUB. COMPLEET.
De/elfde motoren het/elfde verbruik als de Visa 11 Spécial.Voornaamste uitrusting
gelijk aan Visa 11 Spécial, met daarbij: beschermstrips op de flanken, achteruitrij-
lampen, mistachterlichten, elektrisch cjiiart/ klokje.

Voornaamste extra's als Visa 11 Spécial, met daarbij: radio-uitrusting
(antenne + 2 luidsprekers), hoofdsteunen voor, panoramisch x.onnedak,gelaagde
voorruit en getint glas alsmede ruitewisser/sproeier op de achterruit. Prijs vanaf
f 12.500,-exclusief f 330,-afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

CITROEN INTRODUCEERT DE NIEUWE VISAII: RUIM,VEHIG,
COMPORTABELEN ZUINIG RIJDEN ZOALS Ü DAT WILT.
Juist nu de behoefte toeneemt aan auto's met

een kostenbewust karakter, zonder daarbij op comfort
te bezuinigen, voert Citroen een ideale auto ten tonele:
de nieuwe Visa II.

Een auto die met compacte buitenmaten,
verrassend veel binnenruimte biedt. En niets te wensen
overlaat als 'tgaatom rij-eigenschappen, aërodynamische
vormgeving, veiligheidsvoorzieningen, zuinigheid en
compleetheid. Om u van dat laatste 'n indruk te geven:
Comfortabele stoelen .Vijfde deur.Neerklapbare achter-
bank met uitneem bare hoedenplank. Handige

bedieningssatelliet. Van binnenuit verstelbare koplam-
pen. Unieke Citroen voorwielaandrijving.vier onafhan-
kelijk geveerde wielen.

Maar wat de nieuwe Visa II vooral zo interessant
maakt, is het feit dat hij er in vier verschillende versies
is. Waardoor er altijd zo'n ruime, veilige, comfortabele
en zuinige Visa II is, die precies aansluit op uw persoon-
lijke wensen, rijstijl en budget.

In het nieuwe Visa II programma vindt ieder-
een dus wel z'n favoriete type. Kijkt u maar eens hier-
boven voor een eerste kennismaking.

Wilt u die voortzetten met een diepgaande
kennismaking, dan bent u van harte welkom op onze
Voorjaarssalon. Van 26 maart t/m 11 april.

Waar u ook de enige middenklasser met het
hydropneumatische veersysteem, de GSA, het toppunt
van aërodynamica en comfort, de CX en de goed-
koopste auto met open dak, de Eend, aantreft.

Bovendien ligt er voor iedere bezoeker een leuke
poster van De Eend In Vogelvlucht klaar. (Zolang de
voorraad strekt.)

U BENT VAN HARTE WELKOM VANAF 26 MAART.

Automobielbedrijf Ruesink bv
Borculoseweg 21, Ruurlo tel. 05735 -1753
DeVenterkampll,Ruurlo tel.05735 -2004

CITROEN* VISA
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