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In memoriam pater Reinders of m
groot kenner van de Achterhoek

Op de leeftijd van 85 jaar is in het zie-
kenhuis Het Nieuwe Spittaal nog vrij
plotseling overleden pater Marchelmus
Reinders of m, woonachtig in het Min-
derbroedersklooster op de Kranenburg.
Met pater Reinders is een groot
Achterhoek-kenner heengegaan. Hij
was met name bij de historici en schrij-
vers een bekende figuur. Als rasechte
Achterhoeker - op 15 januari 1895 in
Harreveld (gem. Lichten voorde) gebo-
ren - kreeg hij de liefde voor zijn streek
mee. Zijn geboortehuis, een oud-
Saksische boerderij, is jaren geleden in
zijn geheel overgeplaatst naar het Open-
lucht Museum in Arnhem.
Pater Reinders (Johannes Hermanus)
die op 7 september 1915 zijn intrede
deed bij de paters Franciscanen, op 8
september 1916 de eenvoudige geloften
aflegde en de plechtige geloften op 9
september 1919 in Bleyerheide, werd op
26 maart 1922 door de toenmalige bis-
schop Laurentius in Weert tot priester
gewijd. Hij hield zich veel bezig met de
streek en de geschiedenis hiervan. Hij
maakte onder meer studies van diverse
dialekten, streeknamen, het ontstaan
van familienamen enz. Het was een
soort van hartstocht van hem geworden
en hij probeerde iedereen te interesseren
voor de plaatselijke en regionale ge-
schiedenis.
Talrijk waren zijn bijdragen als resul-
taat van zijn historische studie. Van zijn
hand verscheen onder meer het boek
over het ontstaan van Wichmond
"Withmundi Wichmond 794—1968",
dat is uitgegeven door de Walburgpers
te Zutphen in de Walburgreeks die ver-
schijnt onder auspiciën van het Gelders
Oudheidkundig Contactbericht.

De pater, die na de pastoraalkursus in
Maastricht in mei 1923 naar Rome ver-
trok, had een lange studie achter de rug.
Tot 1928 werkte hij op het sekretariaat
van de Orde der Franciscanen (Minder-
broeders) in Rome en was van
1928—1930 student in Leuven en van-
daar HB-student aan de RK universiteit
van Nijmegen tot maart 1935. Als leraar
Duits en plantkunde gaf hij les aan de
missiekolleges in Megen en Sittard.
Hij was jaren achtereen assistent in di-
verse parochies onder meer Vorden,
Venray, Baexem, Ammerzoden en van l
november 1949 tot 1952 zielzorger in
Wenen (Oostenrijk). Vanaf 1957 is hij
definitief in Kranenburg gebleven. Dat
hij ook voor de bewoners van Kranen-
burg een belangrijke bijdrage over het
ontstaan van de streek leverde, bleek; in
1971 toen hij een studie schreef over de
kerken van de Kranenburg, verschenen
in het archief van de Oudheidkundige
Vereniging De Graafschap. Hierin be-
schrijft hij hoe eeuwen geleden de Kra-
nenburg (het volk zegt Kranenbarg) is
ontstaan, evenals de historie van het ka-
tholicisme vanaf 1725. Hij schreef ook
geregeld in streekbladen als ADW Win-
terswijk, Elna Lichtenvoorde enz. en
was lid van de Old Achterhoekse Schrie-
verskring. Hij verzorgde ook artikelen
in de "Moespot" en het archief van De
Graafschap. Zijn streek verhalen schreef
hij het liefst met plaatsnaamkunde (to-
ponomie).
Hij was een groot liefhebber van bloe-
men en planten en maakte nog geregeld
zijn wandelingen door de kloostertuin.
De plechtige uitvaart en begrafenis
vindt plaats donderdagmiddag 14 febru-
ari op de Kranenburg.

B. Vreman 40 jaar in dienst bij
J.J. Woltering & Zn. B.V.
Tijdens de jaarlijkse personeelsavond van J. J. Wolte-
ring & Zn. B. V., welke zaterdagavond in hotel Bakker
werd gehouden, vond de huldiging plaats van de heer
B. Vreman, welke 40 jaar bij deze transportonderne-
ming in dienst is.
"Begonnen met paard en wagen en nu rijdend in een
veekombinatie heeft hij mede door zijn inzet en ijver de
bloei van het bedrijf meegemaakt", aldus direkteur
Woltering in zijn toespraak.
De heer Vreman ontving van de Nationale Organisatie
Beroepsgoederenvervoer de gouden speld met oorkon-
de. De direktie bood de heer Vreman een geschenk on-
der couvert alsmede een rijwiel aan. Voor mevr. Vre-
man was er eveneens een fiets en bloemen.
Hierna vond een gezellige feestavond plaats met muzi-
kale medewerking van "Rendez-Vous".

Villa Nuova
bijt karnavalsspits af
Als voorproef op het grote karnavalsge-
beuren vierden bewoners en personeel
van huize Villa Nuova woensdagavond
5 januari jl. op waarlijk grootse wijze
het traditionele feest van de leut.
Dank zij een voortreffelijke organisatie,
die in handen was van de zeer bekwame
karnavalskommissie, kon Prins Gerar-
do de Eerste en zijn gevolg om 11 over 8
zijn intrede doen. Onder muzikale klan-
ken van de Hofkapel werd al direkt een
grandioze polonaise door de zaal en
gangen gehouden zodat de stemming er
meteen in z<^fc
Na een ka^ravalesk welkomstwoord
van de heer Jelte (Prins Jan), waarin hij
namens de bewoners zijn erkentelijk-
heid uitsprak, kwam het moment dat de
onderscheidJj^Kn werden uitgereikt.
Hierbij kwa^P Prins en President han-
den te kort, hetgeen bewees dat door ve-
le Nuova-aders warm karnavalsbloed
stroomt. Dit jaar gingen eretekens naar
de dames Diny Schut en Maria Kruys
terwijl de heren Jan Jelte, Gradus Bos-
man en Gerard Derksen eveneens een
onderscheiding in ontvangst namen.
Onder het genot van een lekker glaasje
en hartg hapje werd de ene karna-
valsschlager na de andere meegezongen
en meegedeind.
Een der hoogtepunten was verder nog
het optreden van de Hofliederentafel
die een potpourie van bekende volkslie-
deren ten beste gaf.
Helaas vloog de tijd voorbij zodat al
veel te snel het moment aanbrak dat
Opper-Adjudant Gradus Bosman na-
mens iedereen een woord van dank
sprak. Hierna stak Prins Gerardo de
loftrompet over alle aanwezigen en gaf
daarvan blijk door namens alle Deur-
dreajers de heer Ottens een financiële

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Openbare kommissievergaderingen;
2. Karnavalsoptocht;
3. Spreekuur wethouders.

ad.l. Openbare kom missie vergaderin-
gen: kommissie algemeen bestuur c.a.
op donderdag 21 februari a.s. te 20.00
uur in het koetshuis buro gemeentewer-
ken.

Aan de orde komen onder meer;
- Funktionaris van het gewest;
- Aanpassing takenpakket brandweer-

samenwerking gewest Midden-
IJssel;

- Toepassing zondagswet;
— Funktioneren raadskommissies.

Kommissie financiën c.a. op dinsdag
19 februari a.s. te 19.00 uur in het
koetshuis buro gemeentewerken
Aan de orde komen onder meer:

- Wijziging rechtspositieregeling ge-
meentepersoneel;

- Vaststelling exploitatiekosten ver-
goeding als bedoeld in art. 103, 2e
lid Lager-onderwijs wet 1920 t.b.v.
bijzondere scholen voor gewoon la-
ger onderwijs voor het jaar 1979;

— Verzoek om medewerking artikel 50

Kleuteronderwijswet t. b. v. aan-
schaffen meubilair bijzondere kleu-
terschool de Springplank;

- Wijziging vergoedingsregeling vrij-
willige gemeentelijke brandweer per
l mei 1979 en per l juli 1979;

— Goedkeuring jaarrekening 1978 en
begroting 1980 van de Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal
te Vorden;

— Voteren krediet voor uitbreiding
centrale antenne-systeem in Hoe-
tinkhof;

- Begrotingswijziging (aanschaf we-
genzout ter aanvulling van de voor-
raad.

Voor de openbare kommissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de sekretaris van de
kommissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt ge-
boden vóórdat de eigenlijke behan-
deling van de agenda begint;

2. De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering no-

dig is, beperking van de spreektijd
opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor een ieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

ad.2. Karnavalsoptocht
Zoals u wellicht bekend is zal de karna-
valsvereniging De Deurdreajers op za-
terdag 16 februari a.s. wederom een
grote karnavalsoptocht houden. De
route van de optocht is als volgt: start
aan de Enkweg, daarna via de Stations-
weg, Dorpsstraat, Burgemeester Gal-
leestraat, Het Jebbink, De Steege, Zutp-
henseweg, Stationsweg, Enkweg alwaar
de tocht ontbonden zal worden. De
starttijd van de optocht is gepland op
14.00 uur, de ontbinding van de optocht
om ± 16.00 uur. In verband met de
breedte van enkele wagens verzoeken
wij allen om de wegen waarlangs de op-
tocht gaat, autovrij te maken.

ad.3. Spreekuur wethouders
Wethouder Lichtenberg zal op donder-
dag 14 februari a.s. geen gelegenheid
hebben zijn wekelijkse spreekuur te
houden.

bijdrage te overhandigen ten bate van
de ontspanningskas.
Tot slot eindigde het feest met wederom
een daverende polonaise. Alaaf?

Toneelvereniging TAO
Wildenborch
De toneelvereniging TAO uit de Wil-
denborch is momenteel druk aan het re-
peteren voor een blijspel. Op vrijdag 28
en zaterdag 29 maart zal in de kapel in
de Wildenborch een uitvoering worden
gegeven.

Weer volle bak bij
uitvoeringen muziekver.
Sursum Corda
De Chr. muziekvereniging Sursum Cor-
da heeft dit weekend haar jubileumuit-
voeringen afgesloten. Evenals vorige
week was de zaal van het Dorpscentrum
ook deze vrijdag- en zaterdagavond
weer tot de laatste plaats bezet.
De uitvoering werd gegeven door het
muziekkorps, de drumband en de mini-
majorettes en majorettes. Vrijdagavond
kwam "d'n noaber uut Zówent" de
aanwezigen een poosje vermaken, ter-
wijl de toneelvereniging "De Een-
dracht" uit Gelselaar zaterdagavond na
de pauze de klucht "De parodist en de
kunst" voor het voetlicht bracht.

A.S. ZONDAGAVOND
ZANGDIENST
De interkerkelijke zangdiens t l
(Gereformeerd en Hervormd) belegt een
zangdienst op a.s. zondagavond 17 fe-
bruari en wel in de Hervormde kerk te
Vorden. Ds. J. Veenendaal hoopt in de-
ze avond-zangdienst voor te gaan. Een
blokfluitgroep van de muziekschool
heeft z'n medewerking toegezegd. Iede-
reen is er zeer welkom.

BIJEENKOMST VAN HET IKV
Het IKV = Inter Kerkelijk Vredesbe-
raad, heeft nu ook in Vorden een kon-
taktadres: mevr. E. van Kempen, Zutp-
henseweg 69.
Op de onlangs gehouden gemeente-
avond van de Hervormde gemeente was
er de mogelijkheid om informatie te
krijgen en zich te melden voor nader
kontakt. Nu wordt er deze maand een
bijeenkomst gehouden in "de Voorde"
en wel op woensdagavond 27 februari.
Wilt u nu reeds meer weten over het
IKV of informatiemateriaal ontvangen
dan kunt u zich wenden tot mevr. Van
Kempen. We wijzen u graag op de ge-
noemde bijeenkomst.

JONGEREN NAAR SUBOTICA,
JOEGOSLAVIË
In het Kerkblad van de Hervormde ge-
meente schreef jeugd-ouderling Aartsen
een bericht over een eventuele reis naar
Subotica in Joegoslavië.
Vanuit de gemeente van ds. Delbeek in
Biddinghuizen (Oost-Flevoland) gaat
een groep jongeren naar Subotica (de
gemeente van ds. Lajos Poth) om daar
deel te nemen aan een jongerenkonfe-
rentie in de week van 21—26 juli.
De dagen ervoor of erna kunnen in on-
derling overleg in het reisplan worden
opgenomen zodat we een trip krijgen
van 14 dagen. Via ds. Krajenbrink
kwam het verzoek of Vordense jongeren
aan deze reis willen deelnemen. Gedacht
wordt aan jongeren in de leeftijd van ±
19 tot en met 22 jaar.
Willen de jongeren die iets voor deze
reis voelen zo spoedig mogelijk kontakt
opnemen met de heer Aartsen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De heer G.J. Bannink
gekozen tot
"man van het jaar"
De redaktie van "De Rode Draad", een
blaadje dat om een bepaalde tijd door
de afdeling Vorden van de Partij van de
Arbeid wordt verspreid, heeft besloten
ieder jaar in Vorden iemand uit het ge-
meentebestuur tot man of vrouw "van
het jaar" uit te roepen. Dus iemand die
zich opmerkelijk heeft gemanifesteerd.
Voor 1979 is de keus gevallen op de heer
G.J. Bannink.

"Niet omdat wij het zo vaak eens zijn
met de standpunten van de heer Ban-
nink (integendeel) maar om de volgende
redenen: de heer Bannink zegt zijn me-
ning op een duidelijke voor iedereen be-
grijpelijke manier. Er is geen woord
Frans bij. De heer Bannink heeft
meestal geen papier nodig om iets voor
te lezen, maar geeft zijn standpunt "uit
het blote hoofd" weer. Het valt niet
mee om, na door de eigen partij als we-
thouder aan de dijk te zijn gezet, als
raadslid door te gaan zonder achterban
(wel met aanhang), zonder mogelijkheid
tot overleg met anderen. De heer Ban-
nink dringt snel door tot de kern van de
zaak en heeft duidelijke standpunten.

Geheel in de stijl van de heer Bannink
zal geen prijs in geldswaarde worden
toegekend", aldus de motivering van de
jury.

Ondertrouwd: A. Bijenhof en M. Go-
tink; L.A.M. Bleumink en H.W.G.M.
Oosten.

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

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

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

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en 29 april, 13 en 27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: l, 2, 8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

20 februari: Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen;
19 februari: bijeenkomst NCVB in het
Dorpscentrum;
19 februari: Soos;
l maart: bal voor gehuwden en verloof-
den café Eykelkamp.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 10.00 uur, ds. J. Veenendaal,
bediening Heilige Doop; 19.00 uur,
Zangdienst o.l.v. ds. J. Veenendaal
m.m.v. Blokfluitgroep Muziekschool.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 17 februari, 10.00 uur, ds. A.C.
van Nood uit Neede; 19.00 uur, Zang-
dienst in de Ned. Herv. Kerk, ds. J.
Veenendaal m.m.v. Blokfluitgroep Mu-
ziekschool.

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

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur, dr. van Tongeren. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, D'chem, 08340-
23145; W.A. Houtman, Vorden, 05752-
2253.
Spoedgevallen tussen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
vóór 8.30 uur.

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

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

• Keus uit alle \
merken voor <
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

DIXAN
koffer 2 kilo
geen 695
of 595

maar nu

Riedel 1
appej-
sientje
pak 1 liter

geen 169
of 149

maar nu

-

Jonker

appelmoes
1 literblik
geen 98
of 89

maar nu

Eigen import!

Gonzalez Tablas

sherry

Tray a 12 blik 795>

met garantiezegel

medium - pale - cream
of Manzanilla,

per fles
geen 545
of 495

m maar nu

V

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG Bambix
REKLAMES GELDIG

VAN 14/2 T/M 20/2 1980 pak geen 1 28 of 99 HU

, ...,-,,, \\--W9y*,!

KLINKHAMER
GRONINGER KOEK
sucade - gember - rozijnen
van 219 f

NU VOOR 1

w*w£fcjy

69
weekendbiscuits ̂
groot pak s^ 1 QQ
± 350 gram nu 1 U «J

ROOMBOTER

hazelnootgebak
pak 6 stuks
VENZ

chocolaadjes
pak 100 gram

BALLOGUM

kauwgum
pak van 85 voor

Nesquick
blik 400 gram
van 449 voor

139

135

65

345

VAN DER PIJL
3/4 POT

AUGURKEN AB
van 149 m

NU VOOR l
CLIEN

allesreiniger
arote fles nu 275
DIEPVRIES

erwtensoep
1 liter •"""lis

VOOR MACARONI •

Knorr mix NASI BAMI ««c
pak van 139 voor l lü

ZELLER GRAFSCHAFT

Moezelwijn
fles 1 liter 550

HERO CASSIS
1 Üterfles
geen 184
of 169 m

MAAR NU l'
Saroma pudding
instant
div. smaken nu 39
Biotex
koffer 2 kilo
van 945 voor

GROEN OF BLAUW

795
HEROCONFITURE

aardbeienjam
pot geen 245 maar

ZEEUWS MEISJE

margarine
kuip 500 gram 124
VELUWS

259

AQUAFRESH

TANDPASTA
% PAK 2 TUBES
% van 318 voor

fa TK USSDEODORANT

i ' roller groen of blauw
van 395 voor 195

DROOGMOLEN
met 50 meter lijn
van 5750 voor 3295

HANSEN

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
van 1395 voor

ENGELSE MOK
bloemmotief
van 239 voor 129

895
TWet

DUBBELPAK

TOLET W.C. BLOK
van 279 voor 199

ssssssssssssss^^
•———•^——— />>

Varkenslapperhno
heel kilo Oïf O

Grill-kuikens
heel kilo 548 l

BOTERMALSE

Biefstuk 250 gram 4981
BOTERMALSE

Rosbief
500 gram

-I/IQ
1 40

Runderhart
heel kilo

MAANDAG 18 FEBRUARI:

Hamburgers 5 halen - 4 betalen

ml.DINSDAG 19 FEBRUARI:

Verse worst kii
WOENSDAG 20 FEBRUARI:

Gehakt h.o.h. kilo 5981
Gekruide ham 100 gram 1281
Hamworst
100 gram 89 ?ouor^ult 58

COBERCO
Dagverse

vanille vla

115
pure pack
1 liter
van 145 voor

Camembert
250 gram
van 359 voor 298 É
Blue Band
margarine
pak 250 gram •

Bij aankoop van f 7,50 aan groente of fruit

GOUDGELE DOLE BANANEN, kilo voor
HAND-GOUDREINETTEN
2 % kg export kwaliteit

PRACHT BLOEMKOOL
FORS BAMI PAKKET van 178 voor

Donderdag 14 februari Valentijndag breng 'n groet met 'n prachtig boeket
snijbloemen of 'n plant van V.S.

ZWARE BOS TROS ANJERS 7,ak me, groen 475 §

ZWARE BOS TROMPET NARCISSEN 275 '
Maandag, dinsdag en woensdag

PANKLARE RODE OF WITTE KOOL eoogr 68

x:
P!fa»

CLARIJN
JONGE JENEVER

fles 1 liter
van 1650 « JlCO

voor 1 40U

BLACK PRINCE
WHISKY , -en
fles nu nog 1 UUU

CHATEAU
LARAMONETTE1978
een jonge frisse
rode Bordeaux
nu al goed
opdronk CQC

per fles VvW

PISAN6 AMOON
fles van 1350 | | QC
nu voor . 1 l «f U

^SSSSSSSSSSSSSS^̂



Mede namens onze kinderen
willen wij langs deze weg u al-
len hartelijk danken voor uw
betoonde deelneming na het
overlijden van onze kleinzoon
en neef

Jan Huib

Uit aller naam
H.J. Ruiterkamp
Lindeseweg 22,
7251NSVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van

BERN ADIN A JOHANNA

Wij noemen haar DIANE
Zij werd geboren op 10 febr.
1980 om 19.20 uur.

Benny, Anneten
Theo Horsting

Staringstraat 4, Vorden

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk.

Harry en Annelies
Oosterholt-Gotink

Zwolseweg 7a,
Lievelde

Voor de onvergetelijke dag en
de vele blijken van belangstel-
ling, die u ons bezorgd hebt
op ons 40-jarig huwelijksfeest,
zeggen wij u heel hartelijk
dank.

A. Lichtenberg
E.M. Lichtenberg-

Pietersen

Vorden, februari 1980
Het Wiemelink 65

Hartelijk dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijk door fe-
licitaties en geschenken in ve-
lerlei vorm, tot een onvergete
lijke dag voor ons hebben ge-
maakt.

H. de Groot
F.A. de Groot-Sijmons

Vorden, februari 1980
den Bramel

Woningruil: Wij bieden u aan
een woning in Renkum, ge-
vraagd woning in Vorden.

Brieven onder nr. 7-1

Te koop: mooie, lieve hond-
jes.

H. Hissink, Slotsteeg 9
Hengelo, tel. 05753-1439

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
onderdelen - reparatie - inruil

Te koop: g.o.h. damesbrom-
mer tomos automatic f 450,—
tel. 05750-23009

Te koop: stalmest.
H.G. Brummelman,
Deldensebroekweg l,
tel. 05752-1576

Meisje zoekt kamer in Vorden
of Hengelo.
Brieven onder nr. 7-2

Union rijwielen
Batavus rijwielen

Rijwielspeciaalzaak

R. ZWEVERINK

Hengelo G., tel. 05753-2888

Jong Gelre, G.M.v.L. en de
Ned. Bond. van Plattelands-
vrouwen,
nodigen u allen uit op 20 febr.
in zaal De Herberg voor de
culturele avond. Als gast dhr.
Jansen van de Berg.
Aanvang 19.30 uur.

Weggelopen: Grijze kater.
Trix Schipper, Pr. Bernhard-
weg 24, telefoon 2624

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor twee halve da-
gen in de week.
Fam. H. Groot Roessink
Hengeloseweg 9, Vorden,
telefoon 1437

Op 22 februari a.s. zijn we 12'/2 jaar getrouwd. Wij
zijn daar dankbaar voor en blij. Persoonlijke uitnodi-
gingen worden niet gestuurd, maar iedereen, die ons
kent en ons met dit feit wil gelukwensen ontvangen
we graag tussen 3.00 en 4.30 uur in Zaal Bakker,
Dorpsstraat 24.

W.A. RIDDERHOF
T.G. RIDDERHOF-MEESTERS

Het lebbink 17,
Vorden

GEMEENTE VORDEN
Op zaterdag 16 februari a.s. zal in verband met de te
houden karnavalsoptocht:
a. vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur een gedeelte van de

Zutphenseweg - vanaf Mispelkampdijk tot de
Raadhuisstraat - en de Dorpsstraat afgesloten wor-
den voor alle verkeer, behalve voetgangers;

b. vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor de Burg. Galleestraat
vanaf de Dorpsstraat tot de Pr. Bernhardweg aan
beide zijden van de weg een parkeerverbod gelden.

QQOOOOOOOOOOO

1925 1980

Op maandag 18 februari a.s. hopen wij met onze kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen ons 55-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H.S.J. ALBERS
A. ALBERS-WIJERS

Ter gelegenheid hiervan geven wij een avondreceptie
van 7 uur tot half 10 in de zaal van Hotel Bakker te
Vorden.

Vorden, februari 1980,
"Casa Mia", Zutphenseweg 6

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

Aanstaande zaterdag 16 en zondag 17 februari

doyu,zdo

**

'

In plaats van kaarten.

Met diepe droefheid en vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder en oma

Aaltjen Stegeman
echtgenote van G. J. Kamperman

op de leeftijd van 62 jaar.

G. J. Kamper man
Gert en Willy
Lienke en Hein
Karel en Ans
Arno en Joannie
Gerda en Hans
en kleinkinderen

7251 AS Vorden, 10 februari 1980
Prins Clauslaan 21

Liever geen bezoek aan huis.

De crematie zal plaats hebben donderdag 14 februari
om 10.00 uur in aula l van het crematorium te Dieren.

De overledene ligt opgebaard in het rouwcentrum aan
Het Jebbink 4 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar op woensdag 13
februari van 19.30 tot 20.30 uur en na de crematie in
de koffie kamer van het crematorium.

Bloemen
horen

erbij ! !

VALENTIJNDAG
donderdag 14 februari

Op de dag der vriendschap
laat men z'n hart spreken

Verras uw vrienden of relatie
met zomaar een bloemetje

Het adres voor modern bruidswerk

Bloemenspeciaalzaak

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

flrnai/als-
artikelen
Koerselman

• Het café op deze dagen in karnavalssféer

• Zaterdag né afloop van de optocht gezellig

door ken in de Herberg
zak

• Zondagavond leuke prijzen voor de origineelste

kostuums

Maandagavond zijn wij om 18.00 uur gesloten

Wij wensen iedereen een ontzettend gezellige karnaval toe
en feliciteren hierbij alle Nederlandse bierbrouwerijen en
wensen de Nederlandse werkgevers heel veel sterkte, in
deze voor hen zo moeilijke periode.

Dorpsstraat 10a,

(Cor en Hannie ten Barge)
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WAAR LEEFT U VOOR?

Bent u gericht op aardse dingen?
Dan zegt God tegen u:
"GIJ DWAAS, eens wordt uw ziel van u afgeëist en
wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó
vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt
en niet rijk is in God." Lucas 12:21

Uitnodiging
voor de gezamenlijke Zangdienst op zondag 17 febru-

ari, 's avonds 19.00 uur in de Hervormde Kerk te

Vorden.

Onderwerp: Gelovige "heidenen",

m.m.v. Blokfluitgroep.

Voorganger: ds. J. Veenendaal.

Verbouwingsvoordeel...

Verbouwingsvoordeel...
Wij Nederlanders bewaren onze oude foto's in een
schoenendoos, een eerbiedwaardige traditie.
Maar als u het goed bekijkt verdient dat beeldschone
oude portretje van oma in haar jonge jaren eigenlijk
een goed plekje aan de wand.

Kom even langs met uw oude portretje, het hindert
niet als u er geen negatief van hebt.

Tot en met 17 maart a.s. maken wij voor de

helft van de prijs
een nieuwe afdruk of vergroting van uw oude foto.

Ook eventueel in bruin getint.

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden, tel. 05752-1313

Voor ons installatiebedrijf van o.a. centrale verwarming/sanitair/elektra vragen wij
een

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER
Hij zal voornamelijk worden belast met de uitwerking en fakturering van het klanten-
werk.
Wij denken hierbij aan iemand van ca. 22 jaar met een MEAO-opleiding.

Voor nadere inlichtingen: E.J. Kettelarij.
Sollicitaties graag vóór 26 februari.

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

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

WIST U .

Vereniging Vordense Bad- en
Zweminrichting "In de dennen"

Het bestuur van de Vereniging roept
belangstellenden op zich te melden
als lid.

Schriftelijke aanmelding hiertoe kan geschieden bij
het secretariaat: Julianalaan 2, 7251 ER Vorden.
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Over kwaliteit gesproken.*>
>
*• Botermalse
^ om te zuigen!

Varkenshaasjes

Die haalt u natuurlijk bij

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden

* Telefoon 05752-1470

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

dat wij ook

onderdelen voor
Schuitemaker
sllagewagens
in voorraad hebben?

U kunt er dag en nacht om komen,
behalve op zondag uiteraard.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

Wij maken van oud
weer nieuw

- stasistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

HOLLY HOBBY'S

VINDT U BIJ UW ZAAK

WONINGINHICHTING
MAIMUFA "TUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KarnavabvBreniyny

De Plaggenstekkers
Programma

Vrijdag 15 febr. dansavond

m.m.v. Gladys and the New Five

Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 16 febr. Wederom een

grote dansavond
m.m.v. City Combo

Aanvang 20.00 uur

Voor de origineelste kostuums zijn prachtige

prijzen beschikbaar

zondag 17 febr. grote kindermiddag
voor de jeugd van O t /m 12 jaar

m.m.v. De Jolly Jokers

Aanvang 14.00 uur

Maandag 18febr. Een daverend slot van ons

(carnavalsfeest
Deze avond wordt wederom verzorgd door City Combo

Aanvang 20.00 uur

\De Plaggenstekkers wensen u allen een plezierige karnaval
Joe en willen hierbij de adverteerders hartelijk dank zeggen
voor hun spontane medewerking.

ALAAF. . .ALAAF. . .ALAAF. .





CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 februari 1980
41e jaargang nr. 48

Muziekvereniging Sursum corda
in de kracht van haar leven . . ,

opgevolgd door de heer H.J. Radstake
die de voorzittershamer hanteerde tot
1955. In dat jaar nam M.H. Gotink zijn
taak over.
Deze laatste heeft eveneens veel voor
Sursum Corda betekend. Zo rond 1969
leek de "klad" er in te komen. Met de

strumenten gekocht, de overige beno-
digde instrumenten werden gehuurd. De
repetities vonden plaats in de bijzondere
school aan Het Hoge. In 1933 werd
voor de eerste keer deelgenomen aan
een konkoers in Arnhem. Zowel bij de
koncertwedstrijd als bij de mars-

Bestuur
In 1974 werd de heer W.Chr. Wichers
voorzitter van Sursum Corda. Het
bestuur ziet er momenteel verder als
volgt uit: sekretaris A. Schouten (reeds
vanaf 1960); A.J. Smeenk tweede voor-



Autorijschool Teger

zoekt ten aanzien van haar uitbreiding

een

rij-inStrilkteUr in vaste dienst

of

rij-instrukteur parttime
Sollicitatie te richten aan

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, tel. 05735-1426, Ruurlo

Te huur aangeboden: kamer-,
keuken- en douchegelegen-
heid. Tel. 05753-1317

Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding, voor hele dagen
Brieven onder nr. 10-1 buro
Contact

Te koop gevraagd: Zilveren
Juliana guldens, rijksdaal-
ders, tientjes en andere mun-
ten.
Tel. 05750-21486 (na 18 uur)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Wooncentrum

Ruurlo

Tapijten uit voorraad

voor woonkamer

zwaar nylon tapijt
voor woon + slaapkamer

woonkamer tapijt gebloemd
afwasbaar, 200 cm breed

prachtk waliteit wol
gemengd, met volledige garantie

Bij zelf leggen extra korting

Onze Bergmeubels uit voorraad moeten weg! ! !

129,-

99,-
105,-
55,-

229,-

breed

120 x
135 x
155
150

x
x

hoog

125
135
170
185

175 x 175

495,-
590,-
750,-
895,-
1250,-

Slaapkamers met opbouw en verlichting
140X200 755,- 950,
eventueel met linnenkast te leveren
Goed gesorteerd in

dekbedden kussens dekens
MOGEN WIJ U ADVISEREN!!!

acryl vanaf 29,-

zuiver wol vanaf Ö5ff'

tienerburo's 69,-105,-129,-179,
Kom vrijblijvend kijken bij i

Wooncentrum

Ruurlo

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 laar volledige garantie

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

TOYOTA SPORTSWAGON 1979
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs1977/78
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationseer 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 2 x 1979
VOLKSWAGEN Golf D 1979
FORD ESCORT 1973
PEUGEOT 304 GL 1974/1977
TALBOT 1308 GT exclusive 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), V'or-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

6
Bebie-hoek „Biertje"

uw bebie speciaalzaak

voor de gehele

BEBIE UITZET

mt

Veiligheid voor alles bij:

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

3OOOOOO-

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

•OOOOQPBPBPOOOOOBOOPBOBC

zaterdag 17 februari

GROOT
KARNAVALSBAL

ORKEST:

Tramps
Prins Karnaval zal op deze avond
leuke prijzen uitreiken voor de
leukst uitgedoste karnavalisten

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ONZE VOORJAARSKOLLEKTIE IS

WEER NIEUW AANGEVULD
MET

donkerblauwe en zwarte pakjes
gabardine mantels
poplin mantels en blazers
Modeceritrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond Woensdags middags open Maandags gesloten

Christelijke Huishoudschool
School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41, Vorden - Tel. 05752-1512

Aangifte van leerlingen
Voor het kursusjaar 1980/1981

L.H.N.O. (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) 4-jarig
1e jaar: toelatingseis: 6 klassen basisschool
2e jaar: toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 1 jaar
voortgezet onderwijs
3e jaar: toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 2 jaar
voortgezet onderwijs

Aanmelding bij voorkeur via de hoofden van de basisscholen.

De direktrice: L.A. Nijhoff
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PRESENTATIE NIEUWE SUBARU-GENERATIE
donderdag 14 februari van 10-18 uur
vrijdag 15 februari van 10-21 uur
zaterdag 16 februari van 10-17 uur

show van het komplete

SUBARU

SUBARU-PROGRAMMA
waaronder de geheel nieuwe 1600/1800 versie o. a.

SEDAN, STATIONCAR, AUTOMAAT, DERDE DEUR, 5-VERSNELLINGEN, HARDTOP

UNIEK:
SEDAN EN STATIONCAR MET4-W/EL AANDRIJVING

Kortom: een ekonomische auto met veel komfort, ruimte en luxe

SUBARU GARAGE HUININK
Test de Subaru, ze staan voor u klaar
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9
9
9
9

9
9
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9
9
9
9
9
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9
9
9
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9
9
9
9
9£> SPOORSTRAAT14, RUURLO, TELEFOON 05735-1801 ~
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bij aankoop van

wand- en vloertegels
bij iedere m2

1
DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6-8, telefoon 05752-1486

Vprdense
winkeliers

die woensdagmiddag
open zijn
bieden u

deze knallers aan.

Woensdagmiddagknaller

Martens
iittdt totltnffmdl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Luchtbuks Diana
model Condor

met originele

Diana richtkijker

nu
geldig t /m 20 februari

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

fr Bebie Sitters

& vanaf ^ •/"
Geldt alleen woensdagmiddag 20 februari

winnaar geboortekaartje
t

van de maand januari

fa/77. Lenselink, Pr. Bernhardweg 15, Vorden

Veiligheid voor alles bij:

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

Woensdagmiddagknaller

herenoverhemden
E.E.S. t/m L. normaal 35,00

alleen woensdagmiddag 20 februari

19,50

Woensdagmiddagknaller

Reinigingscassette
met vloeistof

van 14,95 voor

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

9,95
RADIO/TELEVISIE SPECIAALZAAK

Stationsstraat 1, Vc
OLDENKAMP
Vorden, teljP>n 05752-2577

O) C

Vereniging Vordense Bad- en
Zweminrichting "In de dennen"
l6 VOTOen vraagt voor het seizoen 1980

een assistentie)
Tot de werkzaamheden behoren:

—zwemonderwijs

—toezicht houden
—eventuele schoonmaakwerkzaam-

heden

Vereist: diploma assistent of daarvoor

studerend
Sollicitaties binnen 14 dagen aan het secretariaat van
de vereninging: Julianalaan 2, 7251 ER Vorden.

Onze geselekteerde kollektie

OCCASIONS
is met een prachtige serie

goede auto's uitgebreid

Fiat 127 blauw 1973
Fiat 128 special, 4-deurs, groen 1975
Fiat 600, geel 1973
Fiat 133, groen 1975
Simca 1000 de luxe 1972
Fiat 128, geel 1972
Fiat 128 Special, 2-deurs groen 1976
Fiat 127 Special, 2-deurs rood 1976
Fiat 128 CL 1100 met gas 1978
Fiat 127, 3-deurs, geel 1975
Fiat 127, rood , 1975
Fiat 132 1800 S, 5 versn., groen 1974
Datsun cherry, geel 1977
Mazda 818 Coupé, rood 1974
Simca 1000 SR, groen metallic 1976
Fiat 131 1600 CL, 4-deurs bl. metallic 1978
Fiat 1322000, 5 versn.,
groen metallic, 40.000 km 1978
Fiat 131 1600 CL, 2-deurs, geel 1978
Fiat 132 diesel, demonstratiewagen,
17.000 km augustus 1979

En welk merk u ook koopt . . .
'n Autoccasion heeft altijd
een drievoudige garantie

F I A T

1
Het Bovag garantiebewijs.
Bij aanschaf van elke gebruik-
te auto boven de 4000 gulden.

De Fiat-Dealergarantie.
Zinvolle aanvulling op het
Bovag garantiebewijs; geen
eigen bijdrage in eventuele
reparatiekosten

De Omruilgarantie,
Unieke zekerheid die u in staat
stelt uw Autoccasion binnen
zes maanden om te ruilen.

Kies nu uw favoriete auto bij:

Autobedrijf TEGER B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05736-1426

Onze showroom en magazijn zijn elke dag
geopend van 08.00 tot 21.00 uur
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i ui m' k< oppwpei
Volop parkeergelegenheid
Maandagsmorgens geslot

woensdagmiddag geopend
laten merken door een

grandioze

Ook de Tuunte
willen dit

ddagkraker
binnenbanden

maat 26x1 3/8
een fantastische kwaliteit met Tuunte garantie

KIJK WAT ZE OVERAL KOSTEN!
DEZE AKTIE GELDT ALLEEN OP WOENSDAGMIDDAG

Woensdagmiddag krakerprijs samen slechts

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Woensdagmiddag prijsknallerü
alleen 20 februari a.s.

in blauw en beige

normaal 17,90 nu

metvoetbed

12,50
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

M(^3)KKINK
Nieuwstad 14 - Vordei^elefoon Q5752-2386

DE VOORJAARSKOLLEKTIE
GROEIT ELKE DAG

Kom vrijblijvend eens even binnen lopen en bekijk
al dat moois bij de grote maten-specialist:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

->l0>H^K^><^M^*

SHOW
BRUIDS

JAPONNIEN EN
AVONDKI DING

Dinsdag 19 februari \
ZUTPHEN ontmoetingscentrum Hanzehof

Maandag 25 februari
DOETINCHEM schouwburg Amphion

Dinsdag 26 februari
GROENLO hotel Meijer

Woensdag 27 februari
ARNHEM hotel Haarhuis t.o. station

Maandag 17 maart
DEVENTER postiljon motel Deventerweg 121

Aanvang alle shows 20.00 uur. Kaarten a f 6, —
(inkl. koffie) verkrijgbaar in Beltrum, Hengelo (O) en

Enschede, of telefonisch 05448-222/05400-11983/
053-317877 en indien voorradig 's avonds aan de zaal
Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

etter
Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222 Hengêïo-Ov., tel. 05400-11983 ƒ v ̂  * „

Enschede, tel. 053-317877 ' 4



700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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OPENINGSTIJDEN:

maandag
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vrijdag
van 9.00—12.30 uur en van 13.30—20.00 uur door-
lopend

zaterdag
van 9.00—16.00 uur

Graag
tot ziens
op zaterdag
16 februari

Ata

fcty

e'0e„

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

•*$9$
'39$
69$
19$

£^3$

'«•**.

"*»*



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VOROEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 februari 1980
41e jaargang nr. 48

BTB-dag Kring Vorden
roor zo'n 200 aandachtig luisterende boeren/boerinnen hield ds. Krajenbrink,
[ervormd predikant in Vorden, een boeiend verhaal: "Waarom een christelijke

>oeren- en tuindersbond"

Nederlandse vrouwen nemen rondgang Argentij nse
moeders over
Manifestatie op 20 februari 1980 op het Binnenhof

'Ja, zo'n boerenorganisatie is natuurlijk geen bijbelkring. Als ik "Ons
Jlatteland" lees, dan gaat het over witlof (is dat hetzelfde als Brussels

fof?) Over een melkheffing (er is weinig lof voor Brussel). Over kippen op
(egbatterijen (moet de knuppel in het hoenderhok). Allemaal praktijkza-
Jken. Is er dan wel verschil of je nu christelijk of neutraal georganiseerd
Iboer bent? Ik vroeg er meerdere leden van u naar. Waarom bent u lid?

iReakties: Vader was ook lid. Gevoels-
Ikwestie. Een ander: in vind het belang-
Irijk om vanuit mijn christen zijn samen
l met anderen de maatschappij te bezien,
l Landelijk hebben onze mensen, naar
l verhouding maar klein in getal, een
l ster k stempel gezet op het werk. Man-
nen als Biesheuvel, Zijlstra, De Koning

jen onze huidige voorzitter Piet Buk-
1 man, worden hoog gewaardeerd. Bij het
onderhandelen mogen we niet alleen
maar bedacht zijn io het eigen ik. Ook
de ander tot zijn recht laten komen. Dat
waren een paar leden.
In het heden praat en schrijft men veel
over het ik-tijdperk wat nu schijnt aan-
gebroken. Een ieder werkt en leeft voor
zichzelf. Een verstikkende gedachte. Als

[jullie als christelijke organisatie dat
kunnen doorbreken . . . Niet alleen de
kerk. Het moet in ons doen en laten tot
uiting komen. Dan heeft de mens ook
nog behoefte aan verbondenheid. Zich
ergens thuis voelen, gelijkgezinden. Er

bestaat een gevaar. Men verwacht wat
van een "christelijke" organisatie.
Wordt dat niet waargemaakt dan kan
dat bij niet-leden juist averechts wer-
ken. Ook oppassen dat we christenen,
lid zijnde van een neutrale organisatie,
niet serieus nemen. De samenwerking is
goed hoor ik. Vaak kan een gezamenlijk
standpunt worden ingenomen. Wat be-
tekent dan nu dat christelijke? Luisteren
we naar een mohammedaan als kritikus:
christendom is een godsdienst van de
ziel. En van de hemel. Niet van het da-
gelijks leven. In de kerkgebouwen
zweeft ze tussen hemel en aarde. Inder-
daad in de oosterse kerken is er een
strakke scheiding tussen kerk en maat-
schappij. Bij ons is er veel verval. Ons
getal loopt sterk terug. Daarom, meen
ik, is de noodzaak groter om elkaar te
ontmoeten. Vast te houden. Geen ghet-
to. In het isolement ligt niet onze
kracht. God hoopt op een mens die
kreatief deelneemt aan zijn projekt

"aarde". En u weet de heerschappij van
de mens over de aarde is een geschonken
heerschappij. Psalm 8: Gij doet hem
heersen over de werken uwer handen.
Als boerenzoon weet ik boeren hebben
een heel oud beroep. Voedsel verbou-
wen, zaaien en oogsten. Koude en hitte
in de stal en op het land. Onze gemeen-
schap kent geen honger meer en de hon-
gerenden ver weg vergeten we gemakke-
lijk. Toch ken ik vanuit uw organisatie
diverse projekten. Telkens komt weer
de vraag aan onszelf: Hoe gaan we met
Gods aarde om. Met de dieren, de plan-
ten, de bomen, de mensen.

De CBTB behartigt de zaken van de
boeren. Maar . . . wie mensen alleen
voedsel geeft, behandelt hen als dieren.
Een levendige diskussie besloot de mor-
genvergadering.

Na een gezamenlijke maaltijd kwam het
toneelstuk op de planken: "Zo hef
mooder Geerte het ewild". Ten besluit
van deze gezellige, leerzame dag sprak
ds. Krajenbrink een slotwoord. Braaf
startten de auto's even later en boer en
boerin trokken vanuit het dorpshuis in
Hengelo haastig naar huis toe, waar in
de stallen het vee wachtte.

Tijdens de voetbalkampioenschappen in
Argentinië in 1978 trokken een aantal
vrouwen de aandacht van de wereld-
pers. Het waren de "Dwaze moeders
van de Plaza de Mayo", die iedere don-
derdag op het plein voor het regerings-
gebouw rondliepen om aandacht te vra-
gen voor hun kinderen die opgepakt en
daarna vermist waren: 15 è 30 duizend
mensen zijn vermist! In een brief aan de
kerk van Argentinië schrijven zij:

"We vertegenwoordigen duizenden Ar-
gentijnse moeders. Wanhopig vanwege
de houding van de regering, die ons
systematisch elke informatie onthoudt
over de lotgevallen van onze kinderen,
hebben we ons spontaan aaneengeslo-
ten. "

Inmiddels heeft de Argentijnse regering
hen verboden hun rondgang over de
Plaza de Mayo te houden. Nederlandse
vrouwen gaan dit nu overnemen.
Op 20 februari 1980, de dag waarop de
Verenigde Naties in de kommissie men-

InformatieoverGeldersbasispaard
Voorzitter Van Blokland: "Wij willen behoud van het Gelders veelzijdigheidsras"

In hotel Bakker werd maandagavond een informatie-avond gegeven door
de Vereniging tot Behoud van het Gelders Basispaard, waarbij een vijftig-
tal belangstellenden - voornamelijk paardeliefhebbers - bijeen waren. De
op 21 december 1979 opgerichte vereniging wilde hier zijn streven maar
ook de vele misstanden die er nog heersen omtrent doelstelling en wer-
kwijze uit de doeken doen. Voorzitter M.H. van Blokland slaagde hierin
uitstekend.

In een boeiend betoog zette hij uiteen,
hoe de nu samengebundelde groep van
verontruste fokkers zich gaat beijveren
om het basisfundament van de fokkerij,
de veelzijdigheidspaarden, voor uitster-
ven te behoeden. "Niet uit nostalgisch
of sentimenteel oogpunt, maar om de
uit foktechnisch en gebruikersoogpunt
zo waardevolle eigenschappen van dit
paard in onze fokkerij te behouden.
Paarden uit de alom bekende Gelderse
stammen van het veelzijdigheidstype.
Echter de bloedlijnen die hiervoor
noodzakelijk zijn worden door het hui-
dige fokbeleid bewust weggeselekteerd.
Geen aanklacht, maar wel een zich in
het nauw gedreven voelende groepering
binnen het WPN, die daadwerkelijk en
bewust een basispaard wil blijven fok-
ken. Helaas wordt thans de instandhou-
ding van de bloedlijnen van waaruit de
rij- en tuigpaardfokinrichting is ont-
sproten, in het huidige fokbeleid onvol-
doende gewaarborgd."

De heer Van Blokland wees er op dat de
groep van verontruste fokkers binnen
het WPN nu al geruime tijd een derde
fokrichting bepleit, naast de rij- en tuig-
paardenfokkerij. Streefpunten die men
allereerst in nauwe samenwerking met
het WPN wil trachten te realiseren zijn:
1. Het scheppen van aparte volwaardi-

rubrieken voor basispaarden, zowel
voor merries als voor hengsten op al-
le WPN-keuringen.

2. Het instellen van aparte keurings-
kommissies voor het beoordelen van
deze basispaarden.

3. Een duidelijke voorlichting aangaan-
de het basispaard, gelijkwaardig aan
de beide andere fokrichtingen (rij-
paard en tuigpaard).

4. Het goedkeuren van nieuwe jonge
hengsten van het basistype met name
uit de verdwijnende Folia "Waldo"
Ulexlijn. Voor wat betreft de afge-
keurde hengsten Commandant en
Dirigent dienen deze hengsten op

korte termijn opnieuw in de fokkerij
voor het behoud van deze basispaar-
den uit d^^Bblderse bloedlijnen te
worden ingezet.

Spreker pleitte voor een zo krachtig mo-
gelijke vereniaij^, die deze doelstellin-
gen zo snel m^Bjk inhoud kan geven,
hetzij binnen WPN-verband hetzij op
een nog nader te bepalen wijze. "We
schromen er niet voor dit streven in een
zo breed mogelijke kring duidelijk te
maken om het waardevolle in onze fok-
kerij niet zo maar over boord te zetten,
voordat bewezen is dat deze eigenschap-
pen absoluut geen waarde meer hebben
voor de paardenhouderij in ons land.
Wij willen een basispaard van het Gel-
derse veelzijdigheidsras, waaraan zowel
de rekreant, de topruiter, de aangespan-
nen rijder en de partikulier nog altijd
een paard hebben, waarvoor Nederland
en wij ons niet behoeven te schamen",
aldus de heer Van Blokland.

Na de pauze ontspon zich een gedach-
tenwisseling, waaruit men wel kon kon-
kluderen dat het merendeel van de toe-
hoorders in grote lijnen de doelstellin-
gen van de Vereniging tot Behoud van
het Gelders Basispaard kon onderschrij-
ven.

schop op het hoofd van Eddy Hiddink
deed belanden, waardoor het 3—3
werd, was het in de slotfase Bennie
Wentink die uit een pass van Hans Len-
selink voor de eindstand van 4—3 zorg-
de.

Vorden maakte het zich onnodig
moeilijk tegen Winterswijk
Winterswijk-doelman Hans Wiggers be-
zorgde zijn teamgenoten zondagmiddag
in de kompetitiewedstrijd tegen Vorden
wel een heel slechte dienst door geheel
onnodig Vorden-speler Geert Heersink
een klap te geven, waardoor hij terecht
uit het veld werd gezonden. Dat gebeur-
de tien minuten voor tijd bij een 3,—3
stand. De bezoekers die voor dat mo-
ment het ene puntje vrijwel op zak had-
den, verloren daardoor in de slotfase
toch nog.
Gezien het gehele wedstrijdbeeld was
een gelijkspel ook de beste verhouding
geweest. De thuisclub begon de ontmoe-
ting met aanvallend enkele goede akties.
Na ongeveer zeven minuten spelen ont-
liep Theo Schotsman de buitenspelval,
waarna zijn voorzet fraai door Eddy
Hiddink werd afgerond 1—0.
De geelzwarten bleven voorlopig ster-
ker, hoewel de Vordense achterhoede
steeds attent moest blijven voor de te-
genstoten van Winterswijk met als ani-
mator Harry Mulder. Halverwege de
eerste helft zette Geert Heersink met en-

kele onnavolgbare schijnbewegingen
een drietal tegenstanders voor joker om
vervolgens keihard uit te halen 2—0.
Vorden dacht hierna blijkbaar op zijn
gemak naar de thee te kunnen freewhee-
len maar dit was een misvatting van de
eerste orde. Harry Mulder verkleinde de
achterstand met een knappe kopbal tot
2—1. Even later werd dezelfde speler
door Bertus Nijenhuis binnen het straf-
schopgebied ten val gebracht, waarna
Mulder zelf uit de penalty voor 2—2
zorgde. Dit was tevens de ruststand.
De Vordense achterhoede blunderde
vijf minuten na rust van jewelste. Drie
spelers stonden te kijken hoe Erik Bey-
ers van dichtbij de bal voorzette waarna
Rudi Beyers simpel 2—3 scoorde.
De thuisclub kwam hierna goed terug.
Trainer Henk Spikkert haalde Gerard
Esselink en Jan Addink naar de kant. In
hun plaatsen kwamen Hans Lenselink
en Bennie Wentink. Het waren juist de-
ze spelers die Vorden in veilige haven
brachten. Nadat André te Velthuis op
magnefieke wijze de bal uit een vrije

VOLLEYBAL

Dash-dames ditmaal
te sterk voor V.C.V.
De dames van Dash - 6e in de kompeti-
tie op dit moment - hadden afgelopen
zaterdag in de Vordense sportzaal de
damesploeg van V.C.V. uit Varsseveld
(3e) op bezoek. V.C.V. had te kampen
met enkele lichte blessures.
In de eerste set bleek een bijzonder grote
aanvalskracht van V.C.V. De Vordense
ploeg kon er geen vat op krijgen. De
aanval lukte ook niet goed aan Vorden-
se kant zodat V.C. V. in 12 minuten tijds
kans zag de set met 6-15 op haar naam
te schrijven. In de tweede set herstelde
Dash zich uitstekend. Door een serie
schitterende opslagen in de allereerste
fase werd het al gauw 6-0 voor Dash.
Als gevolg van een time-out van V.C.V.
verspeelde Dash de opslag. V.C.V. had
evenwel een diepe inzinking en miste
verscheidene opslagen. Zodoende zag

senrechten over de verdwijning wordt
gesproken, zal op het Binnenhof in Den
Haag de rondgang worden voortgezet.

Door een staatsgreep kwam op 24 maart
1976 het huidige militaire regiem aan de
macht. Spoedig bleek dat het regiem ie-
dere vorm van een andere overtuiging
de kop indrukte. Een golf van arresta-
ties volgde. Bovendien heeft men er ve-
len laten "verdwijnen". Zo groeien de
lijsten van vermisten. Zelfs tijdens en na
het bezoek van de Kommissie van Men-
senrechten van de Organisatie van Ame-
rikaanse Staten gingen de ontvoeringen
door. De rechten van de burgers zijn
langzamerhand tot bijna niets terugge-
bracht. Er werd een nieuwe wet uitge-
vaardigd, die bepaalt dat iemand die
drie maanden lang vermist is, voor de
wet dood is. Hiermee tracht het regiem
van de vermisten uit het verleden af te
komen, zonder een vorm van juridisch
onderzoek, maar ook om in de toe-
komst mensen te kunnen likwideren
zonder dat er beroep mogelijk is.

Begin december 1979 waren een aantal
Argentijnse moeders in ons land. Alle
vrouwen die hen ontmoetten waren ont-
steld door hun persoonlijke relaas over
het leed van ontelbare Argentijnse ge-
zinnen. Zij besloten al het mogelijke te
doen om de gerechtvaardigde verzoe-
ken:

— recht om te weten waar hun kin-
deren zijn;

- recht op een rechtsprocedure;
- protest tegen de wet om de verdwij-

ningen te "wettigen";
te ondersteunen en er bekendheid aan te
geven.

Organisatie: de werkgroep Latijns-
Amerika van VKW, in samenwerking
met CNV-vrouwen, kerk en Vrede, Co-
SoFam.

Informatie: Werkgroep Stichting
"Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld",
Corn. Houtmanstraat 19,
3672 LT Utrecht.

Dash kans er zelfs 11-1 van te maken.
Daarna kwam V.C.V. nog weer terug
mede als gevolg van een wat verminder-
de konsentratie van Dash. Het werd 15-
7. De 4e en 5e set vertoonden ongeveer
hetzelfde beeld. De ralleys werden lan-
ger en de partijen gaven elkaar geen
krimp. De aanval van Dash bleek even-
wel sterker te worden. Op het juiste mo-
ment kon Dash in beide sets doordruk-
ken en de stand op 15-12 en 15-12 bren-
gen. Het was een uitermate spannend en
sportief duel, dat het aankijken^k en
dwars waard was. ••
De stand is nu als volgt: ds. 3e JfV C:
Labyellov 16-42; Heyendaal 16-41;
V.C.V. 16-35; Setash 16-35; Torpedo
16-28; Dash 15-25; Recter 16-19;^yanti
16-16; Zelky/Harderwijk 2 16-̂ *ee-
horst 16-13; Jump 15-8; Wilp 16-7.

Heren van Dash minder goed
op dreef
Maandagavond in de Vordense sport-
zaal kwam Dash binnen de lijnen tegen
Wilp, dat evenals Dash net gepromo-
veerd was naar de promotieklas. Wilp
met veel lengte in de ploeg begon goed
en zette Dash snel op achterstand. Dash
kwam goed terug. Wilp kon geen goed
antwoord vinden. Smashes werden op-
gevangen door Dash en de aanval van
Dash bleek gevarieerder. Dash kon be-
trekkelijk snel de set met 15-11 in zijn
voordeel afsluiten na zelfs met 13-6 voor
te hebben gestaan.
De tweede set ongeveer hetzelfde met
dat verschil, dat Dash terugviel en de
verdediging minder beweeglijk werd.
Ook smashes mislukten door een goed
Wilp-blok. Het werd 11-15. Dash bleek
in minder goede mentale konditie te ver-
keren en kon zich aan de druk van Wilp
niet onttrekken in de derde set. Er werd
te krampachtig aan Dash-zijde gespeeld.
Een lichte blessure van Henk Lieverdink
vergrootte wellicht de misère. Al met al
kwam Dash niet verder dan 6-15.
In de vierde set kon Dash zich herstel-
len. De geest kwam niet helemaal terug,
maar als gevolg ook van minder sterk
spel van Wilp kon Dash deze set pakken
met 15-13. Gezien het totale verloop van
de strijd kunnen de Vordense heren met
een 2-2 gelijke stand tevreden zijn. Een
opvoering van een zekere mentale
hardheid in de wedstrijd zou Dash veel
sterker maken. Hieraan kan wellicht
worden gewerkt.

Overige uitslagen
j.asp. Dash a-DSC 1-2; m.jun. Dash-
SVS a 0-3; j.jun. Dash-DSC b 3-0; ds.
3e kl. DVO 3-Dash 6 0-3; DVO l-Dash 2
2-1; DVO 2-Dash 3 3-0; hr. 2e kl. Dash
3-Harfsen 2 2-1; ds. 3e kl. Dash 6-Wilh.
61-2.
Programma: in verband met karnaval is
er weinig te doen; donderdag 14 febru-
ari, m.jun. Voorwaarts a-Dash a te
Twello.

Mini-jeugdtoernooi
Dash nam de afgelopen zaterdag met 4
teams deel aan het maandelijks mini-
volleybal toernooi, dat ditmaal in
Hengelo (G.) werd verspeeld. Zowel de
jongens- als de meisjesploegen uit Vor-
den bleken goed op dreef en zagen kans
al hun wedstrijden te winnen.

Dames van Vorden winnen
van Thetis
De dames van Vorden hebben de kom-
petitiewedstrijd tegen Thetis uit Gendt,
welke zaterdagavond in Eefde werd
gespeeld, op gemakkelijke wijze met
5—1 kunnen winnen doordat de ploeg
uit Gendt over slechts speelsters be-
schikte.
Vorden dat daardoor op eenvoudige
wijze de aanvallen kon opbouwen, nam
in de eerste periode een 2—0 voor-
sprong door doelpunten van Anneke
Sikkens. In de tweede periode was het
Henriet Hazekamp die 3—0 liet aante-
kenen. In de derde periode verkleinde
Thetis tot 3—l waarna Hermien Ties-
sink en Henriet Hazekamp voor 5—l
zorgden.

Verbetering
persoonlijke rekords
Aan de door de Kring Gelderland geor-
ganiseerde Speedo-jaargangwedstrijden

te Dieren hebben enkele leden van de
Vordense zwemclub hun persoonlijke
rekords verbeterd.
De tijd van 1.46.9 van Pauline Kip op
de 100 meter schoolslag meisjes (1969)
betekende een verbetering van haar re-
kord met 3.2 sekonden. Freddy Dijk-
man zwom op de 100 meter vrije slag
jongens (1969) 1.31.6 d.w.z. een verbe-
tering van 2.4 sekonden. Marian Pardijs
maakte op de 100 meter schoolslag
meisjes (1967) een tijd van 1.42.2 en
zwom daardoor 2.2 sekonde boven de
limiet. Haar persoonlijke rekord werd
met 3.8 sekonde verbeterd.

Leden van de Vordense zwemclub heb-
ben in Lochem deelgenomen aan het 6e
deel van de'Gelderse D-kompetitie. Er
werden geen resultaten behaald in de to-
tale klasseringen, hoewel er wel enkele
persoonlijke rekords werden verbeterd.
In de series werden zes eerste plaatsen
behaald door resp. Patricia Harmsen,
Gera te Velthuis, Ingrid Addink, Erik
van Bergenhenegouwen en Jacco Ven-
huis (2x); terwijl Pauline Kip (2x), Her-
win Wilgenhof, Ernst te Velthuis (2x),
Freddy Dijkman en Mariam Pardijs
voor in totaal zeven tweede plaatsen
zorgden. Op de estafettenummers werd
door de Vordense jongelui duidelijk
verloren.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wat bu'w toch tegeswoordug druk met 't protesteern. De ene ak-
tie - veur 't spoorstation - is nog nauwelijks veurbi'j of de volgen-
de lieste lig al weer klaor. En den volgenden is dan de protestlieste
op 'n Kranenberg. Daor schient ze now neet bepaold bli'j te wean
met de komst van un paar gezinn'n die gewend bunt um in un ca-
ravan te leaven. (Dat klinkt al heel anders as woonwagen, maor is
'tzelfde.)

Zo op 't eerste gezichte zo'j zeggen: da's diskrimmenatie van un
bepoald volksdeel. Maor gezien de rippetasie die de mensen, die
gewerid bunt in un woonwagen te leaven, urnme zich hen heb ope-
bouwd, heel begriepeluk. Ok gezien de ervaringen die'w veurhen
al wel us met dit soort luu heb ehad, kö'j d'r now neet allene maor
goeds van vewachten. Opruümen is t'r bi'j eur meestal neet bi'j en
binnen de kotste keern is t'r dan ok un pröttel waor un heel'n
hoop luu zich an argert. Te vake was 't ok zo dat, wanneer zee um
tien uur in Vorden kwamm'n, zee um elf uur al b'j sociale zaken
stonn'n te schreeuwen um un uutkering. Waorbi'j angeteikent
dient te wodd'n dat ze die meestal dan ok nog kregen.

Eigenluk zo'j ze net zo mott'n behandeln as andere mensen die in
Vorden wilt komm'n wonen. A'j hier ow wark heb, bu'j hier van
harte welkom, dan kom i'j ok in anmarking veur un huus. Mes-
schien dat de ambitie van die luu dan al heel wat minder wodd'n
um noar Vorden te komm'n, want war ken heb ze nog wel us un
breurken an dood.

'n Andere vraoge is: waor zet i'j ze dan neer! Mot dat pesé op 'n
Kranenberg? Daor vuult ze dat meschien wel asof ze daor dat deil
van Vorden bunt wao'j 'n afval neergooit en meschien ok wel te-
rechte. De sporthal in Vorden, 't Dorpscentrum in Vorden, de
tennisbane in Vorden en 't rouwcentrum in Vorden maor de
woonwagens op 'n Kranenberg! Begriepeluk dat ze daorvan op de
achterbene komp.

En andere plaatsen bunt t'r nog genog. Um ons ni'je gemeente-
huus lig un mooi stuksken bos. Laot ze doar de woonwagens moar
neerzett'n. De conciërge kan ze dan eiken margen op tied uut bed-
de baat'ren en geven ze un schuppe of harke in de hande en dan an
't wark. Mo'j us zien hoe gauw ze dan weer vetrokken bunt. Dan
he'w helemoals gin protestliesten meer neudug bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman



WATERPOLO

Vorden-Zignea
(Emmeloord) 5-5
De heren van Vorden, voor het eerst
sinds lange tijd weer volledig, behaalden
in de kompetitiewedstrijd tegen Zignea
uit Emmeloord een verdiend 5-5 gelijk-
spel. Nadat Vorden in de eerste periode
met 0-1 achter kwam, gelukte het Ar jan
Mangerink en Kier Knol deze achter-
stand in een 2-1 voorsprong om te bui-
gen.

In de tweede periode kwam Vorden,
nadat Zignea 2-2 had gescoord, op-
nieuw door Arjan Mangerink op voor-
sprong. De strijd bleef spannend.
Emmeloord kwam opnieuw terug: 3-3.
Gerrit van Bemmel zorgde voor 4-3. De
gasten uit Emmeloord bogen deze stand
in hun hun voordeel om tot 4-5, waarna
Arjan Mangerink vlak voor tijd de eind-
stand op 5-5 bracht.

TOUWTREKKEN

Vorden en Bekveld
wonnen in Zelhem
indoortoernooi
In de manege 't Wolfersveen aan de weg
Ruurlo-Zelhem, werd zondagmorgen
een groot indoortouwtrektoernooi geor-
ganiseerd voor de lichtgewichtsklassen
van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond. Er kwamen liefst 21 ploegen in
actie, waarvan acht in de A-klasse, acht
in de B-klasse en vijf in de overgangs-
klasse (16-18 jarigen).
Na een kort welkomswoord van de
voorzitter van de TT V Oosterwij k - die
een groot deel van de organisatie op zich
had genomen - startte men om kwart
over tien met het programma. Zoals ook
in de voorgaande twee indoortour-
nooien ging de strijd om de bovenste
plaatsen in de A-klasse tussen Bekveld
en Vorden. Doordat beide teams gelijk

met 13 punten eindigden moest een be-
slissing worden getrokken. Bekveld won
dit duel:
Eindstand A-klasse: l. Bekveld 15 p; 2.
Vorden 14 p; 3. Oosterwijk B 10 p; 4.
Vorden B 8 p; 5. Erichem A 6 p; 6.
Warken 4 p; 7. Oosterwijk A 2 p; 8.
NoordijkOpunt.
In de B-klasse was het Hengelose Bek-
veld ook zeer sterk. Zij eindigden op de
eerste plaats met 14 punten, op de voet
gevolgd door Eibergen met 12 p. Verde-
re uitslag: 3. Heure, Borculo 10 p; 4.
Bathmen 8 p; 5, EHTC I 6 p; 6. Vorden
III 4 p; 7. Erichem II 2 p; 8. EHTC II O
punt.
In de overgangsklasse ging de strijd
voornamelijk tussen Vorden en Ooster-
wijk. Met miniem verschil trok Vorden
aan het langste eind; eindstand: 1. Vor-
den 8 p; 2. Oosterwijk 7 p; 3.

Amstelveen I 5 p; 4. Amstelveen II 2 p;
EHTC O punt.
Om de tweede en derde plaats moesten
Oosterwijk en Amstelveen een beslissing
trekken. Op 16 maart a.s. zal het vierde
en laatste toernooi van de winterkompe-
titie worden gehouden in manege "Mar-
hulze" in Groenlo. De TTV Eibergen

Bromfietsverzekering.
Haal

vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ü krijgt

het direkt
mee.
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Rabobank Q
Voor al uw verzekeringen.
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Reeds velen reserveerden onze
grote feestzaal
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Heeft u dit jaar of het volgende jaar
iets te vieren? i

Reserveer tijdig
Vraag eens vrijblijvend inlichtingen
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Met ingang van 1 maart begint

Gerrit Schot met zijn

Motor m Autorijschool
Aanmelden:

Insulindelaan 21, tel. 1276 en

De Bongerd 30, na 18.00 uur

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

Tel. 05750 13813

Haal nu onze folder
GROENTEZADEN

KRUIDEN
GAZONZAAD

BLOEMZADEN
PERKPLANTEN
SNIJBLOEMEN

DROOGBLOEMEN

Bloemspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5 — Vorden — Telefoon 05752-1334

Opgelet!!
op alle werkkleding

10% korting
vanaf 14 februari t/m 20 februari

Eis met klem
Merk K.L.M.

heeft de organisatie in handen. Tevens
wordt dan ook de fair-playcup uitge-
reikt, aan het team dat hiervoor in alle
vier toernooien de meeste punten heeft
gekregen.

Jeugd: de Klerk-R. Brummelman 0-2;
E. Brummelman-Plijter 1-1; Hoekman-
v.d. Kamer 0-2; Brinkman-Rouwen-
horst 0-2; te Velthuis-Hoekman 2-0;
Bruinsma-de Jonge 2-0; Berenpas-Bes-
selink 0-2; Hulshof-de Beus 2-0; Lich-
tenberg-Nuesink 2-0; Mullink-Masse-
link 0-2; R. Slütter-Hengeveld 2-0;
Kuin-Lichtenberg 2-0; v. Langen-Nue-

sink 1-1; Boerkamp-Huetink 2-0; Bul-
ten-Berenpas 2-0; Masselink-Besselink
0-2; Lichtenberg-Mullink 1-1; Stüger-
Kuin 2-0; Slütter-Masselink 2-0; Besse-
link-Nuesink 0-2; Berenpas-Hengeveld
1-1; Hulshof-Kuin 0-2; de Beus-Bulten
0-2; Stüger-Boerkamp 0-2; Huetink-
Lichtenberg 0-2; v. Langen-Mullink 2-0;
Huetink-Bulten 0-2.

Onderlinge damkomp. DG V
Voor de onderlinge damkompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld.
Senioren: Masselink-Krajenbrink 1-1;
Hulshof-Wentink 2-0; Breuker-Wan-
sink 2-0; Wesselink-Ruesink 1-1; Brum-
melman-Lankhaar 0-2; Rossel-Hiddink
2-0; Hoekman-Nijenhuis 0-2; v.d.
Schaaf-Slütter 1-1.

Openbare Tafeltennisclub
kommissievergadering in oprichting
Dinsdagavond 19 februari wordt in het
Koetshuis bij het gemeentehuis een
openbare vergadering gehouden van de
raadskommissie voor financiën. Onder
meer komen enkele voorstellen met be-
trekking tot het onderwijs aan de orde
(o.a. aanschaffen meubilair voor de bij-
zondere kleuterschool de Springplank)
alsmede uitbreiding van het centraal an-
tennesysteem Hoetinkhof.

Ten huize van de familie Lammers is in
Vorden een tafeltennisvereniging opge-
richt. Deze oprichtingsvergadering werd
bijgewoond door de heer Tjoonk, verte-
genwoordiger van de afdeling Oost-Gel-
derland van de Nederlandse Tafeltennis
Bond.
De oprichters hopen dat vele Vordena-
ren zich voor deze nieuwe vereniging
zullen opgeven.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-servke

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Allyouneedis

«nice»

UW ZAAK:

Corduroy en stretch-corduroy pantalons

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

U zag het maandag j.l. op de televisie:

Bruin brood of volkoren brood
is de gezondft maaltijd!

Dat gezonde brood haalt u natuurlijk bij

UW WARME BAKKER

OPLAAT
WEEKEND REKLAME
VERSCHILLENDE SOORTEN

VLAAIEN

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Losse verkoop:
Telegraaf

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

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

Kunstgebittenreparatie ,
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink,. Errimel-,
oord, Onderduikers weg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701,
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-1

.2J4. - .

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Ter dekking aangeboden:
Konijnen rammen: Vlaamse
Reus, Gele Bourgondië, Hol-
lander, Kleurdwerg en Pool-
tje.
Te koop: Wijandotte krielen.
D. Klein Geltink,
Schut test raat l, Vorden.

Voor reparatie en
rijwielonderdelen
naar de man die ook
repareren kan.

Ri j wielspeciaalzaak
R. ZWEVERINK
lekink 8, Hengelo G., tele-
foon 05753-2888

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
üindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

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

SIGARENMAGAZIJN

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,5O
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon H42.

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

Te koop: jonge hennen, tegen
de leg.
L. Groot Bramel, Wiersser-
broekwegl.tel. 6639

K
"VELDTjÖEK"

de
nostalgiezaah

van de
^ achterhoek
'J tuisen Doetinchem en Ru
/ l̂ fc V* w hoek»* weg it-n
^ T-X"* •»7»-4f«
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