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Deurdre ĵerskarnaval trok vele
bezoekers

Prins Fred de Eerste, voor/itter Hans van der Linden en president Jan ter Beek hebben, tesa-
men met Raad van Elfen vele vele andere medewerkers ge/.orgd voor vijf dagen gezellig karna-
valsleut in Vorden en Kranenburg.
Vrijdagmorgen maakt Prins Fred de Eerste zyn opwachting by de kleuter-en lagere scholen te
Kranenburg en Vorden. Aansluitend werd een bezoek gebracht by' de oudste inwoner van Vor-
den, zynde mevrouw Skin voort, wonende op 't Enzerinck, die l maart a.s. 98 jaar wordt, en de
jongste inwoner, Natasja Groot Obbink, 14 dagen jong, aan de Ganzensteeg.

B en W. op werkbezoek.
Zaterdagmorgen werd Prins Fred de Eerst
met zijn gevolg ontvangen op het gemeen-
tehuis. Burgemeester Vunderink droeg
hier aan het bestuur over de gemeente Vor-
den over aan Prins Fred de Eerste. Hij deel-
de mede dat B en W tijdens de karnaval-
stijd van de gelegenheid gebruik maken
om in het buitenland een werkbezoek af te
leggen.
Wethouder Bogchelman zal zich daarbij
richten op de gladheidsbestrijding, we-
thouder Geerken zal zich speciaal richten
op de diverse takken van welzijnszorg, ter-
wijl burgemeester Vunderink studie gaat
maken over de woonwagenproblematiek.
Prins Fred de Eerste dankte voor de ont-
vangst en merkte en passant nog ophoe het
met de snelheisbeperkingen in Kranen-
burg zal gaan. Ook noemde hij een sugge-
stie voor wat betreft standplaatsen woon-
wagens. "Zet op iedere hoek van het pleien
voor het gemeentehuis een woonwagen".
Wethouder Geerken werd vervolgens on-
derscheiden met Orde der Prominenten
der Deurdreajers. In zijn dankwoord merk-
te de wethouder nog op dat hij hoopte dat
vollgende jaren ook een Pronkzitting zal
worden gehouden in het dorp.
Burgemeester Vunderink, Prins Fred de
Eerste en Monique Engberts (winnares vo-
rige ballonwedstrijd) schoten vervolgens
het bekende "eusie" het luchtruim in.
Na de ballonnenlossing starte hierna de
kinderoptocht. De deelname was dit jaar

weer talrij k. De kinderen hadeen - al of niet
met medewerking van vader en moeder -
her veel zorg aan besteed. De belangstel-
ling voor de optocht was groot. Een jury
kende de volgende prijzen toe:
Enkelingen 1. clown pompoen, 2. Borstel-
meisje, 3. Libelle.
Paren: 1. Dames de Bok, 2. De Hippies, 3.
Indianen.
Groepen: 1. De Cowboys, 2. Het circus.
Na de optocht verzamelden zich ruim 300
kineren in het Dorpscentrum. Het ama-
teurgezelschap "De propies" bracht hier de
sketch "De Luibakker" ten tonele. Uite-
raard heerste er uitbundige karnavalspret,
een verfrissing en een traktatie compelen-
teerde het kinderfeest.

Zaterdagavond was er onder klanken van
het dansorkest "Sunset" veel dansvreugde
in zaal Scoenaker.
I Iet gezinskarnaval en het aansluitend ca-
fé-bal in "De Herberg" trok veel bezoeker.
Früschoppen met boerenkool
Maandagochtend betekende bijpraten
over wat geweest was en wat nog zou ko-
men. Een gezellige bijeenkomst, die werd
afgeloten met een boerenkoolmaaltijd met
worst.

Het Rosenmontagkarnaval met Miggy in
"De Herberg" trok ontzettend veel bezoe-
kers. Geen plaats was onbezet. Ook op de-
ze avond waren de meeste bezoekers ge-
costumeerd. VOor de fraaiste en origineel-

ste gecostumeerden werden prijzen uitge-
deeld.
De laatste dag werd ingezet met het senio-
ren karnaval. In zaal Schoenaker werkten
aan deze middag mede de dansgarde van
de Deurdreajers, De Mi-jo-Ri's, de beken-
de Hofliederentafel met Kranenburg Phil-
harmonicer Orkest en de bekende buut-
redner d'n Droadnaegel uut Zutphen.
Dit was ook een zeer geslaagde middag, zo-
wel voor de talrijke bezoekers als wel de or-
ganisatie. Dinsdagavond werd met een
geamineerd slotbal de festiviteiten van de
karnavalsvereniging "De Deurdreajers" af-
gesloten.
Terugblikkend oop vij dagen karnaval kan
worden geconstateerd dat de karnavalsve-
reniging in de viering "nieuwe stijl" ge-
slaagd is. De organisatie heeft veel werk
moeten verzetten, maar kan op eenge-
slaagd karnavalsgebeuren 1982 terugzien.
De karnavalsvereniging "De Deurdrea-
jers" meugen deur dreajen.

Culturele avond G.M.v.L,
Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre
Op woensdag 17 februari j.1. organiseerde
de Bond van Plattelandsvrouwen, de Gel-
derse Maatschappij van Landbouw en
Jong Gelre gezamenlijk een culturele
avond in „De Herberg".
Deze bijeekomst, welke werd geopende
door de presidente van de Plattelandsvrou-
wen, mevr. Westerveld, Veerman, werd
verzorgd door het echtpaar Keurhorst,

Gertjan en Dieke.
* Voor de pauze was er een samenspraak in

het dialect. Na de pauze werd het toneel-
stuk "Schoenmaker blijv bij je leest" opge-
voerd.
De voorzitter van de G.M.v.L. de Pelgrum
bracht zijn dank uit aan het echtpaar Keur-
horst voor het gebodene, terwijl mevr. Pel-
grum de dames bedankte voor hun sponta-
ne medewerking ten behoeve van de actie
Polen.

L.R. en P.C.
"De Graafschap"
In december en januari werder er indoor
springwedstrijden gehouden in de manege
te Beek. Voor onze vereniging werd deel-
genomen door Ina Arfman met Prisca en
Wim Lenselink met Rione. Bij de eerste
wedstrijd wed Wim 4e geplaatst en bij de
tweede werden Ina en Wim als negende en
als tiende geplaatst.
Beiden namen ook deel aan het jaarlijkse
indoor Gelre in Arnhem. In de voorronden
werd Wim Lenselink 14e en 7e, waardoor
hij mocht uikomen in de finale, waarin hij
uiteindelijk l Ie werd.
Maandag 22 februari maakten een 20-tal
ponyclubleden een rit naar "de Heikamp"
in Ruurlo. Mede dankzij het fraaie weer
mocht deze tocht een succes worden ge-
noemd.
Tweede paasdag 12 april, zullen er op het
terrein aan de Hamelandweg de eindwed-
strijden van het winterseizoen plaatsvin-
den. Deze wedstrijd bestaat 's morgens uit
dressuur en 's middags uit springen.

Gemeente Vorden start deze week proef met
poorjjterkingen
BurgernWster Mr. M. Vunderink deelde woensdagavond in de con<flKïe Alge-
meen Bestuur mede dat nog deze week geëxperimenteerd zal worderrrïiet de zo-
genaamde poortwerkingen. Het betreft hier een drietal punten aan htt Wieme-
link en ]MJ de kleuterschooI/Hoetinkhof.
Er /ull|Btan tijdelijk een aantal trottoirbanden plat op de weg wor
hetgeeWmiddels is geschiedt, red.).

"We /ui len de bewoners vragen om ons na-
der te informeren, zodat wij dan voor de
raadsvergadering van maart, wat meer erva-
ringen hebben opgedaan", aldus burge-
meester Vunderink.
Een en ander kwam woensdagavond ter
sprake bij de behandeling van het verkeers-
plan te weten het onderdeel "maatregelen
in woonwijken".
De heer C.Chr. Voerman was a a n v a n k e l i j k
niet /o ge lukkig met het voorstel van het
college om de verkeerss tudie in twee delen
te sp l i t s en . De gehele of g e d e e l t e l i j k e om-
le id ing van het doorgaande verkeer vond
hij minstens zo belangrijk. Burgemeester
Vunder ink deelde mede dat om praktische
redenen verkeersmaatregelen in de woon-
wijken het eerst aan de orde komen. Een
belangr i jk aspekl h i e r b i j i s dat verschi l len-

Gemeentenieuws
Telefoon g e n u - e M k ' l i u i s 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vri jdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
( i e e r k e n : vrijdag van 10.00 tot l 1.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 u u r .

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

1. Publicaties ingevolge de Wet Arob, ver-
leende bouwvergunningen.

2. stemmen bij volmacht.
3. Verkeersmaatregelen in woonwijken.

Publicaties ingevolge de Wet Arob; verleen-
de bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

v

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer T.J. Kamphorst, Zutphen-

sestraatweg 26 Dieren, voor het maken
van een slaapkamer op de zolderverdie-
ping van het pand Smidsstraat 7 te Vor-
den.

2. Aan de heer F. Meckenstock, Am Walde
17 Wuppertal, voor de verbouw van de
woning Hamelandweg 13 te Vorden.

Stemmen bij volmacht
Op 24 maart aanstaande zijn de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten. Omdat er
zich omstandigheden kunnen voordoen
waardoor u niet zelf kunt gaan stemmen,
bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, zijn er
enkele regelingen getroffen.
Bij vakantie of ziekte e.d. kunt u een ge-
zinslid, huisgenoot of een kennis, die in
hetzelfde stemlokaal als u moet gaan stem-
men, machtigen om uw stem uit te gaan
brengen. U kunt dat doen door op de voor-
kant van uw oproepingskaart uw naam en
de naam van degene die voor u gaat stem-
men in te vullen. U plaatst beiden uw
handtekening daarbij.
Degene die voor u gaat stemmen neemt
ook uw kaart mee naar het stembureau en
brengt tegelijk met zijn of haar stem ookuw
stem uit. U kunt dit ook nog op de dag van
stemming zelf doen als u plotseling weg
moet of ziek wordt.
U kunt ook iemand die in een ander stem-
district woont machtigen uw stem uit te
brengen. Daarvoor moet u gaan naar de af-
deling Burgerzaken van de gemeente om
daar een volmachtformulier te halen. U
vult dat formulier in en plaatst beide uw
handtekening. Daarna stuurt u het om-
gaand terug naar de genoemde afdeling op
het gemeentehuis. Het formulier dient
daar in elk ge val veertien dagen voor de ver-
kiezingen ontvangen te zijn.
Degene die voor u gaat stemmen krijgt dan
een volmachtlegitimatiekaart toegezon-
den, waarmee hij of zij uw stem kan uit-

brengen in elk stembureau binnen het ge-
bied waarvoor de verkiezing geldt.
Voor de verkiezing van de leden van de
Provinciale Staten moet dat gebeuren in
Gelderland.

Verkeersmaatregelen in woonwijken
De aangekondigde proefopstellingen van
zogenaamde "poortwerkingen" in straten
aan het begin van de woonwijk Hoetinkhof
en op het Wiemelink (op drie plaatsen),
zijn in de loop van vorige week aange-
bracht. Ook op het verbindingswegje tus-
sen Brinkerhof en het Hoge zal een
proefopstelling worden gemaakt.

Wij zijn benieuwd naar het effect van deze
maatregelen, om de definitieve uitvoering
daarop te kunnen afstemmen.
Wij zullen het daarom op prijs stellen de
reacties en ervaringen ten aanzien van deze
poortwerkingen te vernemen. Dit geldt
vooral voor de omwonenden, maar ook
voor andere weggebruikers, terwijl wij ook
graag de meningen zullen horen van de
wijkbewoners, waar een "poortwerking" in
hun woonomgeving zal worden geplaatst.
De binnen 14 dagen na heden ontvangen
reacties zullen worden verzameld en mee-
gerekend worden bij de beslissing over de
uitvoering van de meer permanente voor-
zieningen.
U kunt uw mening doorgeven aan het ge-
meentehuis, afdeling Algemene Zaken of
Gemeentewerken. Dit kan schriftelijk,
modeling of telefonisch gebeuren.

de wi jkvoorx i en ingen in de l l o e t i n k h o f en
de Br inke rhof meegenomen k u n n e n wor-
den bij de herbestraten "l lel hoeft dus niet
zoveel te kosten", /o /ei V u n d e r i n k .

De heer H. Regel ink beple i t te t i jdens de/e
eommissievergadering als "inspreker"
onder meer om in plaats van een versmal-
l i ng voor de weg in de Brinkerhof voor de
no. 49-57 een algehele a f s l u i t i n g voor ge-
motoriseerd verkeer op dit p u n t met de
hoofdweg.
De commissie was het h ier n i e t mee eens en
vond d a t j e daardoor het verkeer naar ande-
re s t ra ten gaat verp laa tsen . Met de x i enswi j -
x.e van hel eoilege om de s t roomfunkt ie van
de Stat ionsweg te handhaven g ing de com-
missie akkoord.

l - ' r / a l nog een aparte s t u d i e worden ge-
maakt van de ve rkee r s s tud i e nab i j het Ho-
ge/de Rondweg. Om van het laats te deel
van het Hoge een voorrangsueg te maken
voelt het college op dit moment nog n ie t
veel .
Ook is nog geen d e f i n i t i e v e bes l i ss ing geno-
men om van de Burgemeester ( ia l lees t raa t
een voorrangsweg te maken. Ook de com-
missie algemeen Bestuur kon hierover

eens lu i t cnd advies u i tbrengen .
Ti jdens de/e ve rgader ing kwam ook nog
het voorstel ter sprake om de tenn i svcren i -
g i n g a a n een vijfde baan te helpen. De com-
missie loonde x.ich verheugd dal de tennis -
v e r e n i g i n g geholpen kan worden.

Lijdens-tijd....
In de gang, in de voortgang van het Kerke-
lijk jaar is het nu Lijdens-tijd ook wel ge-
noemd: de 40-dagen-tijd voor Pasen. In
Schriftlezing en Verkondiging, in liederen
en gebeden volgen de kerken het Lijden
van Jezus Messias.
Maar we blijven daarin niet steken. We
gaan naar Pasen. Vanuit Pasen leven we,
opgewekt.
Voor veel mensen is deze tijd lijdens-tijd.
Alle tijd is leef-tijd, ja! Maar voor velen is
alle tijd lijdens-tijd. Als je in het blad "Onze
Wereld" (van de Novib) leest, dan vraagje
je vaak ziek en beroerd af: Hoe is het in-
onze-wereld mogelijk dat zoveel mensen
lijden moeten verduren!?
Soms/vaak zelfs doen mensen 't gewoon
(?!) hun medemensen aan: onderdrukking,
marteling, discriminatie, schending van
mensenrechten. Soms overvalt, overkomt

ons lijden. En we weten lang niet altijd,
meestal nooit "waarom"?
Soms heeft het lijden direct te maken met
het-lijden-van-Jezus Messias: mensen lij-
den omwille van geloof en geweten; zeggen
nee tegen dingen die tegen het Evangelie
ingaan.
Lijdens-tijd is het nog altijd voor velen,
veelvormig/veelsoortig. Toch leven we op
weg naar Pasen. Meer nog: We leven vanuit
Pasen, op-gewekt/op-standig.

Gezamenlijke leerhuis-
avond
Graag herinneren we u aan de gezamenlij-
ke Leerhuis-avond op deze week donderda-
gavond 25 februari.
Plaats: het Achterhuus, achter de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg. Onder-
werp: Oostwaarts-Oosterse religies. Inlei-
der: Dr. Schuurman uit Arnhem. Iedereen
is er zeer welkom.

Zendingsavond
De Zendings-commissie van de Hervorm-
de gemeente hoopt een zendingsavond te
houden op donderdagavond 25 maart in
"de Voorde". Ds Hokojoku uit Zutphen
hoopt daar te spreken over het onderwerp:
"De natuurmens en zijn geloof'.
Reeds vroegtijdig geven we de datum door
in de hoop dat u deze avond (donderdg 25
maart) deze zendingsavond kunt en wilt
meemaken. Secretaris-penningmeester
van deze gemeentelijke zendings commis-
sie is de heer H.S.J. Albers, Zuthensewegó.

De voorjaars
zendingskollekte
In de Nederlandse Hervormde kerk (lande-
lijk dus) is de week van 28 februari - 7 maart
de voorjaars-zendingsweek. In alle Her-
vormde gemeenten wordt dan aandacht ge-
geven en voorbede gedaan voor het Zen-
dingswerk. Ook wordt er veelal een kollekte
gehouden om mede dit stuk kerke-werk
mogelijk te maken.
In de Vordense Hervormde dorpskerk en
ook in de Kapel de Wildenborch is a.s. zon-
dagmorgen 28 februari de uitgangs-kollek-
te voor het werk van de Zending bestemd.
In het Kerkblad van de Hervormde ge-
meente dat in de eerste week van maart ver-
schijnt, wordt bijgevoegd een folder en ook
een kollekte-zakje, dat door leden van de
Zendingscommissie en medewerkers/sters
bij de Hervormde gezinnen thuis zal wor-
den opgehaald.
Het richtbedrag voor de Vordense Her-
vormde gemeente is ook dit jaar f. 19040,-.
Alle medewerkers/sters willen wel zo
vriendelijk zijn na het verschijnen van het
genoemde Kerkblad (met folder en zakje)
aan het werk tegaan en de zakjes zorgvuldig
te bewaen en af te dragen aan de secretaris-
penningmeester de heer H.S.J. Albers.

Kin d erop pa s in "de Voorde"
Graag willen we nog eens wijzen op de kin-
deroppas/kindercrèche die tijdens elke
morgen-kerkdienst in de dorpskerk in één
van de zaaltjes, in kamer 3, van "de Voorde"
gehouden wordt. "De voorde" ligt
naast/achter de dorpskek op het adres
Kerkstraat 15. Daar is uiteraard oppas voor
kleintjes en ook speelgoed. Wilt u ook gas-
ten/familie daarop attent maken, zodat de
ouders de kerkdienst kunnen mee-maken?!

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 februari 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 februari 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 28 februari 10.00 uur: Ds. J.R. Zijl-

stra
19.00 uur: Ds. J. R. Zijlstra

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.S. Wijers, Neede, tel. 05450-4141.
J.T. Linde, Doetinchem, tel. 0834042283
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 en zondag 28 februari dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 27 februari 12.00 uur tot maandag
l maart 7.00 uur dr. Wegchelaer tevens
avond- en nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W.-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. l Jl87. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel, 05752-1256.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog passen.

Laat die voetjes
even nameten!

Stap vrijuit binnen
mevrouw, zet uw kind
op onze groeivormmeter
en u ziet zelf of lengte,
breedte én inhoud van
die schoenen nog ver-
antwoord zijn. Zoja, dan
tot ziens bij de volgende
meting. Zoniet, dan
hebben wij gelukkig die
bovenstebeste Bunnies
in huis. Volledig verant-
woorde en evengoed
vrolijke kinderschoenen.
Maten 19 t/m 42 in
5 wijdtes

NicuwMad 14 Vonlcn
Ick'l'oonO.^.s: MXf.

bovenstebeste
Bunnies

KUNSTHANDELS.
1LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

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

kunst. >*

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
Wessel van Eyll-laan D 152 • 7271 RJ Borculo

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

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET KURSUSJAAR1982-1983
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413).
b. Via hoofd of direkteur van de school waarop de leerling zich

thans bevindt. ^

TOEGELATEN KUNNEN WORDEN:

a. Tot eerste leerjaar (brugklas): Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basisschool door-
lopen hebben.

b. Tot tweede leerjaar: Leerlingen, die de brugklas van een school voor
beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs door-
lopen hebben. Plaatsing geschiedt in overleg.

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

d. Tot vierde beroepsgerichte leerjaar: De meeste leerlingen die in het bezit zijn van een
diploma voortgezet onderwijs. (Soms is plaatsing in
het derde leerjaar gunstiger). Plaatsing geschiedt in
overleg.

C-PROGRAMMA'S
Voor leerlingen die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens C-program-
ma kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middel-
baar Beroepsonderwijs.

Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

DE DIREKTEUR,
E. Th. J. van der Velden.



Fam. leden, buren, kennissen
en belangstellenden zeggen
wij langs deze weg dank voor
hun blijk van medeleven na het
overlijden van

J.WA. GROOT-BRAMEL

Mosselseweg 9

fam. Klein Ikkink
fam. Ten Have

Te koop: voorgedroogd kuil-
gras
H. Burkink, Polweg 6, Wich-
mond.

Te koop 2 heren en 2 dames-
fietsen
Bloemendaal, Wichmond.
Tel. 05754-230

Te koop:
1 00 trottoirtegels f 25,-
1 paar zijwindschermen voor
mini f 65,-
1 toerentellerf 45,-
llbrink, Lulofsweg 14, Vorden.

Te koop droog openhaardhout
Tel. 6646.

Te koop een electrisch for-
nuis met oven bij
Joh. Bakker, Molenweg 2,
Tel. 05752-1914

Wie wil mij gitaarles geven
L. Bongaarts. Bellen na 19.00
uur Tel. 3241.

Wegens verhuizing te koop
overtollig meubilair en
huisraad
Woensdag
21.00 uur
Donderdag

tussen 19.00-

tussen 10.00-
12.00 uur.
Nieuwstad 32a 1.

PASOP
Donderdagavond tussen 6 en 7
allemaal van de straat want
Gerrie krijgt haar eerste rijles.

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

STAATSLOTEN

Verkoop maandag 1 maart
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop trekhaak voor V.W.
Passatt/mBj. 1977 en autora-
dio.
Na 6 uur. 't Elshof 18, Vorden.

Te koop g.o.h. Mazda 1300
bouwjaar 1975.
G. Eskes, Deldenseweg 7.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

AUTORIJLES
BEL 2783

Wij hebben nog plaats
en altijd voordelig bij

AUTORIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden

M.I. Rijksgedipl.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

WIM BURKINK
en
MARIET HUMMELINK

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennisvan
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 5 maart a.s. om 11.45 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.45 uur in de N.H. kerk te
Wichmond door ds. Fortgens.

Hierbij wordt U uitgenodigd op de receptie van 15.30
tot 17.00 uur in „De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vor-
den.

1982
Polweg 6, Wichmond
Spiekerweg 4, Vorden

Toekomstig adres:
Vijfmorgenstraat 17, 7204 ND Zutphen

Op donderdag 4 maart a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

JOH.WESSELINK

B.H. WESSELINK-BRUMMELMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
1 7.00 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.

7251 LT Vorden, februari 1982
Eikenlaan 23

Op donderdag 4 maart hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig hu-
welijk te herdenken.

JAN LANGELER
en

BERTHA LANGELER-DEKKER

Vorden, februari 1982
De Haar 19

Receptie van 14.30-16.00 uur in zaal „De
Herberg" te Vorden.

Het was geweldig.

Mogen wij U allen, ook uit naam van de kinderen, heel
hartelijk bedanken voor de vele attenties welke wij op 8
februari van U allen mochten ontvangen.

J.T. BOSCH
A.C. BOSCH-AGELINK
Arno en Carlo

Vorden, februari 1982
Van Heeckerenstraat 1

Heden overleed nog vrij onverwacht mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN TIESSINK
echtgenoot van Maria Hendrika Harmsen

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: M.H. Tiessink-Harmsen
Vorden: Bennie en Marianne

Mariska
Hengelo Gld.: EllyenJan

Niels en Björn

7251 AB Vorden, 20 februari 1982
Raadhuisstraat 16

De teraardebestelling heeft 24 februari te Vorden
plaatsgehad.

Ledenvergadering Oranjevereniging
"Vorden"

Op dinsdag 2 maart a.s. om 20.00 uur in zaal "de
Herberg"

AGENDA
- Opening
- Ingekomen stukken
- Mededelingen
- Verslag penningmeester
- Verslag kaskommissie
- Bestuursverkiezing
- Versiering plein t.o. N.H. kerk.
- Programma
- Ledenwerfaktie
- Sluiting

Secretariaat: G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg
10,7251 JX Vorden.

Tel. 05752-1813

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

Bedrijfsbeëindiging
Hierbij deel ik mijn geachte clientèle mede, dat ik ge-
bruik zal maken van de mogelijkheid tot sanering van
ons tweewielerbedrijf annex benzineverkoop per 1
maart a.s.
Daar ik geen opvolger heb en mede gezien mijn leeftijd
is door mij dit besluit genomen.
Gaarne wil ik ieder van harte danken voor het in mij vele
jaren gestelde vertrouwen.

Ddl IIIX Nieuwstad 26, Vorden

REUNIE Touwtrekver. "Vorden"
op zaterdag 6 maart a.s. in clubhuis Ruurlo-
seweg 110, Vorden.
Aanvang 19.30 uur.
Hierbij nodigen wij alle oud-leden en leden
uit.

Het bestuur.

A.V.Th. Jansen van den Berg-Mens diëtist
Christinalaan 1 6
Vorden
tel. 05752-1 507

Op donderdagmiddag 4 maart a.s. start ik
weer een voorjaarscursus

„Vermageren in Groepsverband"
De cursus duurt 12 weken en de kosten zijn
f 165,-
Aanmelden bij voorkeur in de ochtenduren.

HOK ING

ZONDAG 28 FEBRUARI

TORPEDO'S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Vereniging tot bevordering van het Marktwezen
te Vorden.

Ledenvergadering
2 maart 20.00 uur in hotel Bakker.
Commissie vergadering om 19.00 uur.

Het bestuur.

VOOR

gereedschap en machines

IJZERHANDEL HARMSEN
BANNINKSTRAAT4- HENGELO (GLD.)

Voor aanbiedingen, zie onze etalages.
Tevens ruim gesorteerd in vele soorten gaas
en puntdraad.

H.H. Landbouwers

Het is nu tijd om uw weiland te beoordelen,
of er doorgezaaid moet worden. Als het
grasland een open zode heeft kunnen wij
met onze Vredo-doorzaaimachine door-
zaaien.
Waarbij het gras dat er nu staat behouden
blijft.

Beleefd aanbevolen:

Loonbedrijf B.J.H. Seesink
Het Hoge 7, Vorden. Tel. 1 571

Loonbedrijf H.J. Groot EnzeHnk
Deldenseweg 13, Vorden. Tel. 1 572

UITVOERING SURSUM CORDA
In het Dorpscentrum op zaterdag 6 maart, vrijdag 12 maart en za-
terdag 13 maart.
Aanvang 19.30 uur - Toegang gratis.

Het programma voor deze avonden is als volgt:

6 maart: Op deze avond wordt het programma zowel voor als na de pauze door
"Sursum Corda" verzorgd.

12 maart: Na de pauze speelt de toneelvereniging "Krato" de klucht "Moossen en
Goossen in dozen".

13 maart: Na de pauze wordt het programma verzorgd door de Egerlander "les-
selkapel" uit Doetinchem.

Detoegangskaarten voor deze avonden zijn gratis af te halen in het Dorpscentrum
op:
— Maandag 1 maart van 19.00-21.30 uur.
- Dinsdag 2 maart van 19.00-21.30 uur.

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE - SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-20 26

Soepelheid
is troef
Deze sportieve veterschoen is
volgens het mocassin-systeem
gemaakt en is daarom enorm
soepel en buigzaam. Het voet-
bed voelt prettig aan, maar
kan ook verwijderd worden
als u losse steunzolen draagt.
„Ook verkrijgbaar op een
smalle leest".
Een goed besluit, draag

tid&Ztt
De sportieve schoen

met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Massage - Yogatherapie voor
hyperventilatie, migraine, ner-
vositeit, slapeloosheid, astma,
bronchitis.
Yogalessen o.a. in Vorden.
Theo de Gans, gediplomeerd
Yogaleraar en N.S.F, masseur
Tel. 08338-3143 (na 18.00 u)

GEREEDSCHAPPEN-
VERHUUR

hogedrukreinigers
compressoren
luchthamers
trilplaten
diamantzagen
kettingzagen
parketsch uurmachines
boorhamers
rolsteigers

COHEN VERHUUR
Korenbloemstraat 14, Hengelo (Gld.),
telefoon 05735-1825

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Zojuist aangekomen: voorjaarscollectie

KASTPAPIER
vele frisse kleuren.

L*GA Vorden
Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100

Boekhouder heeft nog
voor het verzorgen van
aangifte.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

tijd
Uw

Het voorjaar is in onze zaak al begon-
nen.

Komt u alvast even een kijkje nemen bij
de

Grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971



Tic-tac-toc
(boter-kaas-eierspel)
van 4.25 voor

Scott
tissue
toilet-verkade

tangetjes
per pak
van 1.35 voor

paper
pak 4 rol
van 2.09 voor

Palmolive
toiletzeep
pak 5 stuks

S... *..... '~"\Y / van 2.85 voor

\N.K.
kruidiinkoek
van 2.59 voor

Van Houten
chocoladies
van 2.29 voor

Cote d'Or
chocotoff
per zak
van 2.09 voor

Theebiskwie
per pak
van 0.72 voor

VanNelle
theezakjes
van 1.09 voor

Zeeuwse
mosselen
per pot
van 2.75 voor

Presto
afwas
van 1.39 voor

Nesquick
bus 4OO gram
van 3.75 voor

Sandeman
sherry
medium-cream of
secco
per fles nu

Bourbon
dessert
alle smaken
van 0.99 voor

Iqloiglo
biefburge
per pak
van 3.95 voor

rs

Spliterwten
pak 500 gram
van 1.25 voor

Goudse kaas
volvet
jong belegen
kilo

Kakelverse
Bruine
eieren
no.3
doos 10 stuks

Coberco
volle dagmelk
literpak

Brie
v/d mat
100 gr a m

Remia
halvarine
kuip 500 gram
van 0.95 voor

All
zeeppoeder

koffer 2 kilo

Keukenrolhouder*
van 7.95 voor

Boterkuip
r. v. s.
van 9.95 voor

Li#HJJ?S-IJ»)!

Mokkenrek
met 6 n
van 22*

Page
keukenrol
pak 2 stuks
van 2.49 voor

markt
altïicl...

Geldig van 25/2-27/2

Uit onze
ambachtelijke slagerij
met guldens voordeelf
Varkenslappen
mager
lOOOgram

Mager /f O O
varkenspoulet X£ÖO
500 gram

Mager
runderpoulet
250 gram

Hips of
bovenbeen
1000 gram

Verse varkens of
Runderlever
1000 gram

Schouderham
150 g ram

Parijser
boterhamworst
150 gram

Runder
rookvlees
100 gram

Slagers
leverworst
ring 500 gram

Maandag, dinsdag, woensdag
Schouder-
karbonade
1000 gram

Dinsdag
Verse
worst
1000 gram

Woensdag
Gehakt
50% rund-
*Ö% varkens kilo

MFf*

Geldig van 25/2 - 27/2
Fit met JAFFA'S
fantastisch!
alleen in uw VS markt.

28 stuks
ruim 3.5 kilo i

e morgenstond
heeft J AFF A

grapefruit in de
mond!

deze week 10 st
voor

Het sappigste
i tussendoortje
\JAFFA Tempels

Boerenwit
800 gram
gratis gesneden
nu voor

Volkoren
ijnenpuntjes

o stuks
roz
zak

Maanzaad-
bollen
zak 9 stuks

zeeppoeder
vat 4 kilo
van 14.95 voor

1363

sinasappel/
mandarijn. 10 st.

te gek
'Grote

Alleen deze week een pracht
van een
Begonia
van 6.95 voor *^J •

K95

7'O of12 stuks

Wapen u tegen de griep!
JAFFA
citroenen
5 stuks

Weekendt/p/ Jonge import
Sperzie-
bonen
500 gram
Voor de liefhebbers
Boeren-
soepgroente
zak 400 gram

Kalanchoë's
per stuk 2. 25
nu 2 stuks

Prachtige
Chamadora
palm
van 6.50 voor

Gemengd
boeket
van 4. 95 voor

e&t

MARKT
Nescafé
extra
pot 200 gram
van 9.49 nu voor

1575
Pisang Ambon
per fles
van 14.25 voor

15?5Jagermeister
fles 0.7 liter
van 16.9 5 voor JONC

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VOROENReclames geldig van 25/2-3/3



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 25 februari

43e jaargang nr. 50

Slotbijeenkomst Aktie Polen Een vertrouwd beeld gaat verdwijnen
Woensdagavond 17 februari j. 1. werd in het
Dorpscentrum voor de medewerkers van
de Aktie Vorden helpt Polen, een avond be-
legd.
De chauffeurs en begeleiders waren uitge-
nodigd om veslag uit te brengen van de reis.
De voorzitter de heer Hartelman heette
allen hartelijk welkom en dankte hen voor
de geweldige inzet en prettige samenwer-
king, wat er toe heeft geleid dat de aktie
voor 100% geslaagd mag worden genoemd.
Zonder iemand te kort willen doen, werd
speciaal dank gebracht aan de chauffers en
begeleiders, die hebben gezorgd dat alles
op de juiste plaats is terecht gekomen.
De heer Snijders uit Ruurlo die de kontak-
ten in Polen heeft gelegd en die als begelei-
der mee is geweest, bracht een zeer korrekt
verslag uit van de reis. Men was zeer onder
de indruk van dit verslag, dat de toestand in
Polen erg is dat was wel bekend, maar dat
het zo erg is gesteld, vooral in de kleine
plaatsen had men niet verwacht.
De heer Snijders was erg onder de indrukt
dat er zoveel leed en armoe bij de Poolse
medemensen heerste. Namens de Poolse
mensen bracht hij dank en nog eens dank
uit aan de mensen uit Vorden, Ruurlo en
Barchem voor de geweldige hulp.
De voorzitter deelde nog mede dat t.z.t. van
het geld dat nog binnenkomt en wat nog te-
rug komt van de BTW enz., wat geschat
wordt op f. 10.000,- weer aankopen zullen
worden gedaan.
Een arts uit het dorpje Lasin geeft met een
transport uit Hardewijk een brief mee waar
het meeste behoefte aan is. De goederen
kunnen dan worden meegegeven aan de
transport uit een andere plaats als aanvul-
ling.
Hoe de ontwikkeling in Polen zal zijn kon
niemand zeggen, doch dat ondanks de ge-
weldige hulp vanuit Nederland de nood in
Polen nog lang niet verholpen is was een ie-
der wel over eens.
De voorzitter dankte allen nog eens en sloot
de bijeenkomst.

Muziekuitvoeringen
"Sursum Corda"
Evenals het vorige jaar, geeft "Sursum
Corda" ook dit jaar weer 3 avonden
uitvoering. Ook nu wordt aan dit pro-
gramma meegewerkt door alle onder-
delen van het korps, te weten de mini-
minirettes, de minirettes, de majoret-
tes, de drumband, het jeugdkorps en
het seniorenkorps. Totaal zullen zo'n
140 leden aan dit programma meewer-
ken.
Ook nu is er weer hard gewerkt om het pro-
gramma voor elkaar te krijgen. De uitvoe-
ringsavonden zullen gehouden worden op
6, 12 en 13 maart in het Dorpscentrum.
Het beloven weer mooie avonden te wor-
den waar voor een elk wat wils te beleven
valt. Op zaterdag 6 maart wordt het gehele
programma zowel voor als na de pauze ver-
zorgd door "Sursum Corda".
Op vrijdag 12 maart wordt het programma
na de pauze verzorgd door de toneelvereni-
ging "Krato" die de klucht "Moossen en
Goossn in dozen" zal opvoeren.
Op zaterdag 13 maart wordt het program-
ma na de pauze verzorgd door de Egerlan-
der "lesselkapel" uit Doetinchem.
Voor deze avonden zijn gratis toegangs-
kaarten verkrijgbaar, zie hiervoor de adver-
tentie in "Contact".
Bestuur en leden hopen dat U ook dit jaar
weer zult genieten van een mooi program-
ma van klank, kleur, show, spel en rithme
en hopen dat er ook nu weer velen komen
om te horen en te zien wat er gebracht
wordt.

De heer M. Groen neemt afscheid als
direkteur van de
Vordense Coop. Zuivelfabriek

Per l maart geen melkbezorging meer in Vorden. Een vertrouwd beeld gaat verdwijnen. De heer Rouwenhorst zal a.s. vrij-
dag zijn laatste rit verzorgen.

Pannekoekenrit
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag 28
februari een Pannekoekenrit. De start van
deze gezelligheidsrit, welke is uitgezet door
de dames Wisselink, Mennink, Horstingen
Versteege, bij bar-bodega 't Pantoffeltje. Na
afloop gezamenlijk pannekoeken eten.

Benoemd
Als opvolger van direkteur M. Groen is met
ingang van l maart de heer H. Spijkerman
benoemd tot direkteur van de Vordense
Coop. Zuivelfabriek. Momenteel is de heer
Spijkerman assistent-direkteur. In zijn
plaats is benoemd de heer F. Hiemstra.

Stansorganisaties
Donderdagavond 25 februari wordt in het
Dorpscentrum een avond belegd georgani-
seerd door de plaatselijke afdelingen van de
ABTB, CBTB en GmvL.
Drs. E. Broekhuis, algemeen sekretaris van
de Gelderse CBTB zal dan spreken over het
onderwerp "Onze toekomst als boeren".

Groencursus I.V.N. Lochem
Door middel van een korte "groencursus"
wil het I.V.N. (Instituur Voor Natuurbe-
schermingseducatie) afdeling Lochem de
natuur wat dichter bij de mensen brengen.
Misschien hoort u ook tot de groep "die
best zou willen" maar niet goed weet waar
je buiten moet beginnen. Daar wil het
I.V.N. u bij helpen op 6 donderdagavonden
en 4 zaterdagochtenden. Velen in den lande
gingen u reeds voor bij het volgen van zo'n
groencursus en zijn enthousiaste natuur-
liefhebbers geworden.
U kunt zich opgeven bij: Joke Pasman,
Bergweg 38, Lochem tel. 05730-6287; Wim
Lebbink, Heggerank 173, Lochem, tel.
05730-6286; Hinke de Klerck, Maandag-
weg 2, Vorden, tel. 05735-7304.

Raad Vorden in sneltreinvaart door agenda
De gemeenteraad van Vorde heeft zich dinsdagavond in sneltreinvaart door de
agenda gewerkt.
Aan de nota over het inspraakbeleid werd fiat gegeven. De heer J. Bosch
(P.v.d.A.) verzocht het college zich in de toekomst iets formeler tegenover de be-
volking op te stellen. "Meer de Achterhoekse stijl", aldus Bosch.
Burgemeester Vunderink antwoorde hierop: "meer voorlichting is my uit het
hart gegrepen. Het is alleen een kwestie van tijd en mankracht".

Wethouder J.F. Geerken (CDA) deelde
naar aanleiding van in de commissie sport
en cultuur gestelde vragen van de heren
AJ. Stoltenborg en A. Ploeger (beiden
P.v.d.A.) mede dat het tekort van f. 3000,-
door de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden in haar eigen begroting
kan worden teruggevonden.
Vordens Tennis Park mag haar vijfde baan
gaan aanleggen, zo werd door de raad be-
sloten. Raadslid Stoltenborg wilde graag
van wethouder Geerken weten waar op dit
moment nog de knelpunten op sportgebied
in Vorden liggen.
Geerken deelde mede dat de Vordense
Sport Federatie (VSF) al met een inventari-
satie is begonnen.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) was verbaasd
dat er in deze vergadering geen mededelin-
gen werden gedaan met betrekking van de
stand van zaken over een Sociaal Kultureel
Werker. Wethouder Geerken antwoordde
hierop dat de S.K. W. woensdagavond nog
over deze kwestie vergadert. "In de raad van

april zullen wij een voorstel aan u voorleg-
gen", zo beloofde Geerken.
Op vraen van de heer Stoltenborg deelde
burgemeester Vunderink mede dat Vorden
in 1982 in totaal 4 woningwetwoningen; 4
premie A woningen; 6 premie B woningen
en 8 zogenaamde van Dam eenheden mag
en zal bouwen.
De heer Vunderink hoopte dat er in de
goedkope vrije sektor nog iets gevonden
kan worden. "De kans is echter niet groot",
aldus de heer Vunderink die op vragen van
de heer C. Chr. Voerman (CDA) antwoord-
de dat er nog geen reakties zijn geweest op
de plannen van de gemeente om bouwper-
celen uit te geven. "Uitermate somber voor
1982. We zullen naar nieuwe wegen moe-
ten zoeken. Wel zijn er er nog vier (voorlo-
pige) gegadigden van een vorige serie",
aldus de burgemeester.
Wethouer Geerken deelde op vragen van
de heer Ploeger mede dat de gemeente Vor-
den inderdaad over een rampenplan be-
schikt.

Dia-avond van de vereniging "Oud-Vorden"
druk bezocht
Vorige week woensdag werd in zaal Bakker een bijeenkomst gehouden van de ve-
reniging "Oud-Vorden". Voorzitter Wullink kon in zjjn openingswoord een
groot aantal leden (en ook niet-leden) welkom heten. Dit tegen de verwachting
in daar vele leden door andere plaatselijke aktiviteiten verhinderd waren. Wel
een bewijs dat de avonden va de vereniging "Oud-Vorden" bijzonder in trek
zijn.

De heer varfl^Rkel uit Zelhem vertoonde
deze avond een serie goede dia's over de
Achterhoek in 't verleden met een duidelij-
ke uiteenzetting over de betekenis van het
vertoonde. Mjde door zijn boeiende vertel-
trant vormüi^kgeheel een bijzonder leer-
zaam gebeu^m voor de aanwezigen, die
hun tevredenheid over het gebodene dan
ook duidelijk lieten blijken.

Bij de volgende avond van de vereniging,
tevens jaarvergadering, zal Rob Kater dia's

(met toelichting) vertonen over <
tie van paleis het Loo.

istaura-

Binnenkort verschijnt ook het tweede num-
mer van de "Kronyck", het orgaan van de
vereniging, met daarin o.a.
waardigs over het oude V
ontvangen dit nummer uiteraard gratis.
Voor degene die ook lid willen worden:
gaarne opgave bij mevr. Vreeman-Dekker,
tel. 1253 of de heer L. Schoolderman, tel.
2250.

Politie te Vorden organiseerde groots
opgezette oefening
Op en nabij de kruising Horsterkamp/Hengeloseweg, bij de brug over de Baakse
Beek werd het donderdagavond plotseling aardedonker.
Daarbij een gekompliceerd verkeersongeval met drie motorvoertuigen, waarbij
er twee in de brand vlogen, en één te water raakte met kans dat er nog inzittenden
aanwezig kunnen zijn. Bij de brandende voertuigen bestond gevaar voor giftige
stoffen.

/ie daar het gegeven voor de oefening die
opperwachtmeester M . I I . M . G a h r i ü l de/c
avond namens de R i j k s p o l i t i e te Vorden
organiseerde.
De Vordense b randweer die van nie ts w i s t .
was b i n n e n v ie r minu ten ter plaatse om de
brand te b l i ssen, kompleet met persmas-
kers. Dit vanwege de vermeende g i f t ige
s tol len , I r werd snel e n a k k u r a a t gewerkt .
De b r a n d w e e r l i e d e n waren de brand snel
meester. t T w i j l de auto eveneens in no- t i -

me uil het wal r werd getakeld.
Om de r e a l i t e i t nog meer na t bootsen
werd er t i j d e n s de oe fen ing geb ru ik ge-
m a a k t van m o l o t o v - c a c k t a i l s /odal hoge e i -
s n werden gest • ] ( ! aan b r a n d w e e r en po l i -
t i e .
\\' oe fen ing voldeed aan haa r v e r w a c h t i n g .
/oaK opperwachtmeester ( i a h r i ë l ons na
afloop mededee lde . De g e h e l e o e f e n i n g
stond onder l ' K l i n g van groepscomman-
dant l;. Thalcn.

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

Iedere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrij-
favond Amnesty International.

26 febr. Jaarvergadering Kon. Mij.
Tuinbouw en Plantenkunde in
Hotel de Pauw, Warnsveld

2 mrt. Volleybal Dorpscentrum
Jong Gelre

3 mrt. Dia-avond N.B.v.Pl.Vr.
6 mrt. Bal voor gehuwden en verloofden

café Eij kei kamp
6 maart: Touwtrekver. Vorden clubhuis
Reunie.

8 mrt. Agr. gespreksgroep
11 mrt. Bejaardenkring reisje
12 mrt. Dropping Jong Gelre
12 mrt. Toneelopvoering Kapel

Wildenborch, T.A.O.
13 mrt. toneelopvoering Kapel

Wildenborch, T.A.O.
16 mrt. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
16 mrt. K.P.O.
17 mrt. H.V.G. dorp Vorden
19 mrt. Volleybal, Jong Gelre
20 maart: Touwtrekver. Vorden, zaal
schoenaker toneelavond.
25 mrt. Bejaardenkring Dorpscentrum
25 mrt. kringledenavond Drempt KPO

27 maart Touwtrekver. Vorden, zaal Eijkel-
kamp feestavond met schietver. en vrou-
wenclub.

31 mrt. Discussieavond N.B.v.Pl.Vr.

Dash wint met 2-3 van
Kwiek Raalte
De dames van de Vordense volleybal vere-
niging "Dash" hebben een vriendschappe-
lijke wedstrijd gespeeld tegen Kwiek uit
Raalte, dat eveneens uitkomt in de 3e divi-
sie van de nationale competitie.

Dash won na spannende strijd met 2-3.

"Zelfstandige zuivelfabriek heeft zeker bestaansrecht"

"De Vordense Coop. Zuivelfabriek is één van de weinige zuivelfabrieken in deze
provincie, die zijn zelfstandigheid heeft behouden. De uitbetaalde melkprijs aan
de leden behoort al jaren tot de hoogste van Gelderland en Overijssel.
De zelfstandige zuivelfabriek heeft zeker bestaansrecht, mits men over een bij
het bedrijf passende voldoende hoeveelheid grondstof (melk) beschikt, met
overleg te werk gaat, de bedrijfsinrichting bijhoudt en daarnaast de kaasprijs ten
opzichte van de andere zuivelprodukten op een redelijk niveau ligt", aldus de
heer M. Groen die per l maart zijn funktie als direkteur van de Vordense Coop.
Zuivelfabriek zal neerleggen.

Vanaf oktober 1960 heeft hij deze funktie in
Vorden bekleed. De heer Groen werd gebo-
ren in 1921 in Steenwijk. Na het behalen
van het einddiploma H.B.S. koos hij de zui-
vel als verdere studierichting. Dit hield in
dat hij een stageperiode van 3 jaren als vo-
lontair moest doorlopen aan zuivelfabrie-
ken om praktische ervaring op te doen,
alvorens toegelaten te kunnen worden tot
de Rijks Hogere Zuivelschool in Bolsward.
"Het was in die tijd zo, dat men moest vra-
gen of men kon komen meewerken in de
zuivelfabriek. Verdiensten waren er niet bij.
Zelfs de bedrijfskleding en het schoeisel
moest zelf betaald worden. Men mocht blij
zijn als men voor niets kon komen wer-
ken", aldus Groen.

In 1943 werd de heer Groen toegelaten tot
de zuivelschool. Deze studie moest in 1944
onderbroken worden, toen de bezetters
dreigden van de "diensten" van de leerlin-
gen gebruik te moeten maken. Werkzaam
in de centrale keuken te Tuk bij Steenwijk
maakte de heer Groen zich in de oorlogsja-
ren onder meer verdienstelijk met de berei-
ding van stroop uit suikerbieten.
Nadat hij in 1946 het einddiploma van de
Rijks Hogere Zuivelschool behaald had
volgde zijn benoeming als assistent-direk-
teur aan de Coop. Zuivelfabriek te Elsloo in
Friesland. Driejaar later ging hij naar Rui-
nerwold. "Een zeer leerzame periode daar
in Ruinerwold", zo herinnert Groen zich.
"Werkdagen van 's morgens halfzeven tot
's avonds half tien warqp heel gewoon". In
1950 werd hij direkteur van de Zuivelfa-
briek in Ezinga te Groningen. Daar bleef hij
tot 1960, waarna zijn benoeming in Vorden
volgde.

"De bedrijfsinrichting was nu niet direkt zo
als ik mij had voorgesteld, terwijl ook de
uitbetaalde melkprijs aan de leden aan de
lage kant lag. Dit betekende dat er voor de
nieuwe direkteur wel het één en ander te
doen viel", aldus de heer Groen.

NIEUWE APPARATUUR
Geleidelijk aan werd nieuwe apparatuur
aangeschaft en vonden uitbreidingen of
verbouwingen plaats, zodat nu gezegd kan
worden dat praktisch het gehele bedrijf wat
machinerieën betreft in de loop der jaren is
vernieuwd.
"Met het bestuur heb ik altijd voorgestaan
een voorzichtig beleid te voeren. Eerst dan
pas veranderingen wanneer het verant-
woord is. Onvoldoende rendabele aktivitei-
ten zoals de boterproduktie werden afgeslo-
ten, terwijl het melkbezorgingsapparaat
werd ingekrompen.

MELKBEZORGER VERDWIJNT
"De opkomende konkurrentie maakt het
melkbezorgen onrendabel zodat op l
maart aanstaande de laatste melkbezorger
uit het Vordense dorpsleven verdwenen zal
zijn. Iets wat ik ten zeerste betreur", aldus
de heer Groen.
"Een voorzichtig beleid dus, maar toch
heeft de Vordense fabriek ook vaak voorop
gestaan als het om nieuwe ontwikkelingen
ging, zoals de fabrikage van kaas in plastic
vaten, het dieppekelen van kaas etc. Ook bij
de omschakeling van bussenmelk naar het
tankmelken was de fabriek in Vorden eind
1977 één der eersten die dit als geheel
invoerde", aldus de heer Groen.
De scheidende direkteur is overigens van
mening dat goede verhoudingen met be-
stuur, leden en personeel van groot belang
is. De heer Groen heeft tal van funkties be-
kleed. Om er een paar te noemen: onder-
voorzitter van de Groninger Zuivelbond;
bestuurslid van de Kon. Nederlandse Zui-
velbond; lid van de Kerncommissie voor de
Zuivelindustrie; de Commissie Sociale
Aangelegenheden etc. In het dorpsleven
voorzitter van het Groene Kruis en sekreta-
ris van het Nut.
Bij zijn komst naar Vorden kreeg hij weer
tal van andere funkties toebedeeld. In vele
besturen van zuivelorganisaties welke in de
provincie Gelderland werkzaam zijn heeft
de heer Groen zitting gehad of tot heden
nog zitting zoals de weicooperatie; de bo-
terverkoopvereniging; ondervoorzitter
Gelders-Overijsselse Zuivelbond; Centrale
Aankoop van de Konink l i jke Nederlandse
Zuivelbond; en vele andere verenigingen of
commissies.
In Vorden is de heer Groen sekretaris van
de Rabo-bank en voorzitter van de ijsvere-
niging.

RECEPTIE
De heer Groen vertelde niet zonder tros dat
de hoeveelheid melk welke aan het bedrijf
wordt aangevoerd momenteel 42 miljoen
kg. bedraagt. Dat was in 1960 ruim 16 mil-
joen. Bovendien wordt jaarlijks 4 miljoen
kg. kaas geproduceerd. "Met de kwaliteit,
tot uiting komende in de wekelijkse keurin-
gen, bevindt de Vordense fabriek zich al ja-
ren in de hoogste regionen. Al met al rede-
nen om de toekomst van het bedrijf met
vertrouwen tegemoet te zien", aldus de
heer Groen.
Vrijdagmiddag 5 maart is er in Hotel Bakker
een afscheidsreceptie gepland voor de zui-
velkonnekties en andere genodigden; dins-
dagavond 9 maart voor leden en oud-leden
en andere belangstellenden. Het personeel
neemt zaterdgavond 13 maart met een fees-
tje in het Pantoffeltje afscheid van direkteur
M. Groen.



Boonk l
zaal voetbalkampioen
Aan het door de Vordense zaalvoetbalvere-
niging "Velocitas" georganiseerde straten-
zaalvoetbaltoernooi, welke in de sporthal te
Hengelo werd gespeeld, werd door 12
teams deelgenomen.
De ploegen werden in twee poules onder-
gebracht, waarbij zich uiteindelijk de num-
mers l en 2 plaatsten voor de kruisfinales.
Boonk l en Hoetinkhof speelden met 1-1
gelijk, waarna de Boonk l na strafschoppen
winnaar werd. De andere halve finale tus-
sen de Dorpsstraat en de Kranenburg ein-
digde in een 2-1 zege voor de Dorpsstraat.
In de finale won de Boonk l met 1-0 van de
Dorpsstraat en mag zich daardoor kam-
pioen van Vorden noemen. Het enige doel-
punt werd uit een penalty gescoord door
Gerard Meyer. Het was een sportief gestre-
den toernooi.

Zaalvoetbal Velocitas
In een zwak gespeelde wedstrijd heeft Velo-
citas uit Vorden verdiend met 5-4 van Pa-
randa uit Lochem verloren. Daar de eerste

wedstrijd in een grote overwinning voor
Velocitas was geëindigd, werd nu te licht-
zinning gespeeld. Bij de rust was de stand l -
3 voor Pavanda. Na de rust kwam Velocitas
nog tweemaal op gelijke hoogte namelijk
bij 3-3 en 4-4. In de allerlaatste seconde viel
de beslissende treffer.
Voor Velocitas scoorden: Hein Rothman
2x; Corry ten Barge en Rob Henstra.

Dames zaalvoetbaltoernooi
Woensdagavond 7 april organiseert Veloci-
tas uit Vorden in de sportzaal een dames-
zaalvoetbaltoernooi. Vanaf heden kan men
zich inschrijven bij Herman Bannink, B.v.
Hackfortweg 3, Vorden, tel. 2378. Het in-
schrijvingsbedrag van f. 40,- dient gelijktij-
dig bij de inschrijving te worden voldaan.
Uiterste inschrijvingsdatum vrijdag 2 april.

Uitslagen V.V.Vorden
Zaterdag 20 februari.
Wilh. SSSb3-Vordenb2 0-2; SCScl-Vor-
den c3 6-0
Zondag 21 februari.
Erica 4 - Vorden 31-3; Vorden 4 - de Hoven
2-0; Vorden 6 - Oeken 5 3-3; Vorden 8 - Eri-
ca 0-1.

Programma V.V. Vorden
SKVW ao - Vorden ao; Vorden a l - Zutpha-
nia al; Vorden b l - Warnsveld b l; Vorden
b2 -Socii bl; Gazelle cl -Vordencl; AZC
c2 - Vorden c2; Vorden c3 - Eefde c2.

Programma zondag 28 februari.
Reunie - Vorden; Witkamper 2 - Vorden 2;
Voorst 4 - Vorden 3; Vorden 4 - Oeken 1;
Vorden 5-AZC 4; Oeken 5-Vorden 6; Vor-
den 7 - Lochem 8; Vorden 8 - Dieren 6.

Dammen
Bij het Gelders Kampioenschap zal Henk
Hoekman het zaterdag in de slotronde
moeilijk krijgen om zich te plaatsen voor de
halve finales. De kans is groot dat hij met l
of zelfs 2 anderen de 3e plaats moet delen.
Wieger Wesselink en Johan Krajenbrink
zijn al zeker van een plaats in de halve fina-
le. Wesselink heeft 17 punten, Krajenbrink
16 en de nummers 3, Spieker, Schrooten en
van Hattem 13 punten.
Door een lang eindspel nog te winnen,
heeft Henk Ruesink zich zeker gesteld voor
een plaats in de kwartfinales van Neder-

Infocentrum architektuur en bouw
vrijdags van 16.00 tot 18.00 uur

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 11.7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 3 maart
woensdag 10 maart
woensdag 17 maart
woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

JAFFA'S
CITROENEN
HUTSPOT
REFORM

20voor4i95

2 9Kr£ü

500 gram Ou

1 kilo linzen

BRUIM KREEFT
groente en fruit

Dorpsstraat 17, Tel. 1617

met
Televisie

reparaties
^=-- direct

i, i' naar

uw vakman
van vertrouwen

De bladenman heeft "het Aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen
man bellen.
Tel. 05735-2532.

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen Tel. 05750-13813

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Als het er op aan komt..
Mensen en machines staan klaar, U kunt beginnen! Bij-
voorbeeld een grote klus, het uitbreken van een stal of
vloer. Dat moet gemakkelijk en snel gaan, met goed ma-
terieel, afgestemd op het werk en op tijd bezorgd!
Zo heeft een ieder zijn vak, de aannemer, de wegenbou-
wer, de schilder, de loodgieter, detuinman, de landbou-
wer... ieder zijn specialiteit.
Daarom verhuren wij machines en gereedschappen, dat
is onze specialisatie, daar staan wij achter, dag en nacht,
met eigen service en werkplaats.
Een kat in het nauw mtĵ psoms rara sprongen ! Soms
wordt er door anderernets te huur aangeboden. Mis-
schien gedwongen door economische toestanden of...
dat doen wij er ook even bij.
Kunt u daarop wel bouwen? En wat als de machine ha-
pert? Wie moet er daa*k>areren? U zelf misschien?

"Schoenmaker blijf bij je leest..."
daarom verhuren wij machines en gereedschappen, dat
is ons vak, onze specialisatie, daar staan wij achter... dag
en nacht met eigen onderhoud en service, waar en wan-
neer u maar wilt.
Daar kunt u op bouwen!

COHEN verhuur
Hengelo Gld. Korenbloemstraat 14, Tel. 05753-1825

Wij helpen u verder...

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 141

7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

•cxs -̂ooooocxaoooooocx^ooooo

land. Momenteel heeft hij 15 punten en l
punt voorsprong op Alfons Ottink. Bij ver-
lies zaterdag zou hij nog op de 3e plaats
kunnen belanden.

Jürgen Slütter heeft zich in de voorrondes
voor het pupillen kampioenschap van Gel-
derland goed geweerd en van 7 deelnemers
in zijn halve finale de gedeelde l e plaats be-
haald. De finale zal zaterdag bestaan uit J.
Slütter, W. en A. van Galen (Lunteren); M.
de Maar (Winterswijk); J. Hermeling
(Driel); O. Mol (Doetinchem); W. Voskuil
(Lunteren) en J. ter Schure (Winterswijk).

In de onderlinge kompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: senioren
hoofdklasse: W. Wesselink - H. Ruesink 1-
1; H. Grotenhuis - B. Nijenhuis 2-0; G.
Dimmendaal - S. Wiersma 0-2; G. Wassink
- J. Krajenbrink 0-2; H. Wansink - J. Masse-
link 0-2. Eerste klasse: G. ter Beest - H. KI.
Kranenbarg 1-1; S. Buist- B. Wentink 1-1;
A. Abbink - W. Sloetjes 2-0; J. Hoenink - B.
Rossel 0-2; B. Breuker - B. Hiddink 1-1; H.
Hoekman - T. Slütter 1-1; H. Esselink - G.
Brummelman 2-0.

Jeugd groep l: H. Berenpas - A Plijter 0-2;
M. Boersbroek - M. v. Burk 0-2; E. Brum-
melman - M. Ruesink 2-0; J. Slütter - A.
Bouwman 2-0; G. Brinkman - A. Bouw-
man 2-0; J. Slütter-J. Dijk0-2. Groep 2: W.
Berenpas - R. Bielawski 2-0; G. Brummel-
man - E. v. Est 2-0; H. Bakering - R. Slütter
0-2; W. Hulshof- A Sloetjes 2-0; B. v. Zuy-
lekom - J. Kuin 0-2; G. Brummelman - E. te
Velthuis 2-0; R. Bulten - E. v. Est 2-0; W.
Berenpas - R. Bulten 2-0; E. v. Est - R, Bie-
lawski 2-0; R. Bielawski - B. Zuylekom 1-1;
E. te Velthuis - J. Kuin 0-2.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Oever, A. van den. Dame in broekpak; Pcs-
kens, R.J. De man met de urn; Baantjer,
AC. De Cock en de moord in seancc; Hui-
bers, J. Allergie; hoe kom je d'r an; hoe
kom je d'r af; Ri jpma, S. Jong en oud, oud
voor jong; Karamanolis . S.C.B.-service 2
dln; Bands. J.J. A. Marxisme; Raclignet, R.
Het bal van graaf d'Orgel; Kaderwet speci-
fiek w e l z i j n 2 dln (naslagcol lect ie) .

Jeugd:
Broeckhoven, D. Dagboekje van Matthijs;
Wippersheru. W.J.M. Ooggetuigen; /.im-

mermann. F. Wij spelen schimmenspel;
Wetering. J. W. \aiule. De rode hoed: Swar
lenhroekv R. De ; m i < > ' . \ a n l lenrv Ford:
\Ne -rct. l de l fnpoUIN schri! ! 'Nvk

Adverteren
doet

verkopen!

BFj ons in d'n Achterhoek
" 't Is ok niks as narugheid wa'j tegeswoordug in de krante least", zei Toon
van de Spitsmoes, onderwiel nee un keer goed an zien piepe trok, "hier un
trein verongelukt, daor un hotel afebrand, argens anders un schip vegaon
en dat allemaole met de neudugge doojen <fr bi'j", eigenluk kö'w un met
zo goed afzegg'n".
Zien vrouw kek um uns an: "Waorumme leas i'j d'r dan in, gooi um dan
an de kante en maak mien de stofzuuger, dan doe'j in ieder geval nuttug
wark a'j ow anders vevealt".
"Den stofzuuger breng i'j maor nao de kearl wao'j um ekoch heb, daor
kan 'k zelf niks an maak'n. En wat die krante betref, 'k zal um an de kante
gooien, veur vandage he'k 't wel ezeen. En wiezer wodd'n doe'j d'r ok
neet volle van. Of't mos wean da'w now wet dat de brand bi'j de brugge an
de Hengelse weg is ewes. Eers had de brandweer 't zelf ok neet ewett'n.
De pelitie had alarm eslaag'n en ezeg dat zee drek komm'n mossen, maor
daor was neet bi'j ezeg waor. Now jao, un mense kan ok neet alles goed
doen. Schienboar was 't later toch goed ekomm'n want de oefening was
eslaagd, althans volgens de krante.
De krante, die wieters ok volle vraogteikens achter zich leet. An de ene
kante leas i'j dat t'r zovölle warklozen bi'j bunt ekomm'n, 'k wet neet hoe-
volle 't gas is afeslott'n, un blad wieter steet dat t'r nog nooit zovölle nao 't
buutenland bunt ewes in de krokus-vekansie.
Wat mo'j dan gleuven van die luu die niks doet as klagen dat ze d'r neet
met uut kont, dat ze gin vleis kont betaal'n, tewiel i'j diezelfde luu 'n zon-
dag terop argens in 'n uutspanning achter 'n biefstuk met peddestuule ziet
zitt'n? Zonder dat t'r oaveruggens ene jeurug is of wat anders heb te viern.
Allene maor umdat 't eur zo slech geet.

Umdat 't ons zo slech geet, gao'w ok met un vejeurdag maor metene nao
'n zaaltjen, an huus kö'j dat jao haos neet meer hemm'n. 'n Pröttel afwas
en d'r zelf maor druk met wean um te bedienen.
Oh jao, Toon wis wel dat zee zelf eigenluk ok neet volle anders waarn.
Zonder da'j d'r zelf arg in hadd'n dei'j i'j toch maor oaveral an met. Now
neet bepaold umda'j dat zelf zo graag wilt, maor 'n ander dut 't jao ok. En
anders wean as 'n ander, dat liekt jao neet.

Meschien was 't maor goed ok dat de luu 'n gulden laot roll'n, anders
kwamm'n d'r nog meer warklozen. Maor dan meschien wel iets minder
klagen van: wi'j kont t'r neet met uut. Want met uut kö'w d'r allemaole
wel. 't Is maor net wa'j meent neudug te hemm'n umme gewoon te lea-
ven. 'n Enen kan met 300 gulden in de wekke rejaal rondkomm'n, 'n
ander hef t'r an 600 nog maor nauweluks genog. Zo was 't vrogger en zo
zal 't ok altied wel blieven, bi'j ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman

Bromfietsverzekering.
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WAPEN- EN SPORTHANDEL
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Zutphenseweg - Vorden

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Oei, uw auto gestolen. De politie speurt. Maar wat doet uw
verzekering? Na 30 dagen krijgt u uitbetaald. Mooi. Maar Nationale

Nederlanden doet daar nog een schepje bovenop: al die tijd
krijgt u f 25,- per dag vergoed, lërwijl u toch 70% korting ~f\)
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op uw premie opbouwt bij schadevrij rijden. dUTQPQL

assurantiekantoor

Zutphenseweg 21

7251 DG Vorden

uw verzekeringsadviseur

Bel ons even.

05752-151


