
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 227250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

Donderdag 3 maart
44e jaargang nr 51

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 4%BTW)

korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

D. Gotink
met
pensioen

Tentoonstelling Jan Rozeboom
In Museum Henriette Polak (Zaadmarkt 88, Zutphen) wordt tot en met 25 maart
een overzichtstentoonstelling gehouden met werk van Jan Rozeboom.
Jan Rozeboom werd op 20 janauri 1945 in Zutphen geboren. Na zyn schoolperiode
werkte hij eerst in de bakkerij van /ijn vader. Later werd hij reclametekenaar bij een
verpakkingsbedrijf, waar hij gestimuleerd werd te gaan schilderen en tekenen.

Rozeboom volgde avondlessen aan de Ter gelegenheid van de tentoonstel-

In het kader van de afslanking van Coveco maakt de heer D. Gotink, Ruurloseweg
gebruik van de regeling Vervroegde Uittreding (V.U.T.). Na de Middelbare Land-
bouwschool trad de heer Gotink in dienst by de Coöperatie Linde, waar hy, zoals hy
zegt, allerlei "hand en spandiensten" verrichte.

In 1949 trad hij in dienst van de toen-
malige GOS als vertegenwoordiger,
nadien werd dit Coveco.
In die hoedanigheid werd hij belast
met de in- en verkoop van slacht- en
gebruiksvee.
Na en dienstverband van ruim 33 jaar
heeft de heer Gotink l maart j.l. af-

scheid genomen.
Op zijn ui tdrukkel i jk verzoek is dit ge-
beurd in besloten kring met directie,
collega's en medewerkers.
Naast het tuinieren heeft hij thans
ruimschoots de gelegenheid in de
oudheid en vaderlandse geschiedenis
te duiken, iets wat hij gaarne doet.

Kunstacademie in Arnhem en werd in
1966 beroepsschilder. Na een kort
verblijf in Rotterdam vestigde hij zich
in 1975 in Vorden.
Rozeboom overleed zeer onverwacht
op 6 januari 1982 in het Griekse Filiat-
ra, op zesendertig-jarige leeftijd.
Jan Rozeboom heeft zich ontwikkeld
tot een zeer bekend kunstenaar en ex-
poseerde zijn werk regelmatig.
Uit zijn omvangrijke oeuvre is de
overzichtstentoonstelling in Museum
Henriette Polak samengesteld. Naast
olieverfschilderijen en gouaches zijn
tekeningen en grafiek geëxposeerd.

ling verscheen een catalogus waarin
naast herinneringen en een beschou-
wing over zijn werk biografische gege-
vens opgenomen zijn.

Tijdens de openingsdag was de be-
langstelling overweldigend er was
geen doorkomen aan. Wij zagen ook
vele Vordenaren, velen keerden huis-
waarts zonder iets gezien te hebben,
wij raden een ieder toch aan om de
tentoonstelling te bezoeken nu kan
men het rustig gaan bekijken in het
museum te Zutphen tot en met 25
maart.

Henk Spijkerman
tijdelijk voorzitter
"De Graafschap"
Tijdens de jaarvergadering van de rij-
vereniging "De Graafschap" stelde de
aftredende voorzitter J.A. Norde zich
niet meer herkiesbaar. Ook mej. Dol-
leman stelde zich niet meer als be-
stuurslid beschikbaar. Voor haar

kwam de heer G.W. Lenselink in het
bestuur. In de vakature Norde zal nog
nader door het bestuur worden voor-
zien. Voorlopig zal de heer H. Spijker-
man als voorzitter gaan fungeren.
Als eerste officiële daad bedankte de
heer Spijkerman de aftredende be-
stuursleden en bood hij een geschen-
kenbon aan. De sekretaris de heer G.
Vlogman ging uitgebreid in op de akti-
viteiten van het afgelopen jaar met als

hoogtepunt het georganiseerde con-
cours hippeque voor ponies op zon-
dag 19 juni en het dubbele kringcon-
cours Kring Berkelstreek en Kring
Achterhoek Noord, voor paarden.
Voorts hebben de leden van "De
Graafschap" het afgelopen jaar aan
vele wedstrijden meegedaan.

Voor dit jaaar staat er op Tweede Paas-
dag een wedstrijd op het programma,
terwijl de vereniging voornemens is
om op 4 en 5 juni een eigen concours
te organiseren op een terrein nabij de
familie Sloetjes en Voskamp. Op 6
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maart is er voor de leden in "De Groe-
ne Jager" te Barchem een bonte
avond, waarbij de ruiter van het jaar
bekend zal worden gemaakt. Finan-
cieel gaat het ook goed, want penning-
meester G. Nuelend kon melding ma-
ken van een batig saldo.

Culturele avond
Woensdagavond organiseerden de af-
deling Vorden van de GmvL; Jong
Gelre en de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen een culturele avond in
zaal „de Herberg". Voor dit gebeuren
bestond een goede belan^^ ng.
De avond werd gevuld d.^Biet duo
Ineke en Wiebe Plantingen! Laag
Keppel dat een programma bracht in
volksliedjes onder de t i t e l "Spinnen
en Minnen".

1. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders heb-
ben aan Rheuma Fonds een ver-
gunning gegeven om gedurende de
periode van 7 maart tot en met 12
maart een collecte te houden.

2. Publikatie ingevolg de Wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijk offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
bes lu i ten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieron-
der vallen ook de door het gemeen-
tebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen tref t u
onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels ge-
bonden.
Voor nadere i n l i c h t i n g e n k u n t u
contact opnemen met afdeling l ter
secretarie. Belangri jk is evenwel dat
een bezwaarschrif t B I N N E N 30
DAGEN na de da tum van p u b l i k a -
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heerJ.Oosterink,hetGu-
l i k 15 ie Vorden, voor het bouwen
van een carport aldaar.
2. Aan de heer B. Voortman, Brin-
kerhof 86 te Vorden, voor het ver-
groten van een berging aldaar.
3. Aan de heer H. Groot Roessink,
Het Hoge 62 te Vorden, voor het
vergroten van een woonhuis en het
bouwen van een berging a ldaar .

3. Ter visie legging stukken betreffende
instelling Provinciale Commissie
voor het Waterbeheer.
Ter secretarie afdeling Algemene
Zaken ligt van 7 maart tot 7 ap r i l a.s.
terinzage:
1. een ontwerp-besluit van Provin-
ciale Staten van Gelderland strek-
kende tot ins te l l ing van een Provin-
ciale Commissie voor het Waterbe-
heer;
2. een ontwerp-besluit dat wij/ iging
behelst van de Verordening water-
kwaliteit Veluwe en Oostelijk Gel-
derland;
3. een ontwerp-besluit dat wijziging
behelst van de Verordening water-
kwal i te i t Rivierengebied.

Tot aan het einde van de termijn
van tervisieligging kunt u bij Pro-
vinciale Staten hiertegen bezwaren
indienen. Ter toelichting op deze
ontwerp-besluiten het volgende.

Het voorstel beoogt te komen tot
de instel l ing van een coördinerend
optredende, breed samengestelde
commissie voor het totale waterbe-
heer, welke tevens kan fungeren
als:
- vaste commissie van advies en bij-
stand, bedoeld in de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren;
- Provinciale Grondwatercommi-
sie, bedoeld in de Grondwaterwet;
- Provinciale Commissie voor de
Waterhuishouding, bedoeld in de
ontwerp-wet op de waterhuishou-
ding;
-commissie ter begeleiding voorde
voorbereiding van de ontwerpsche-
ma's en plannen voor de openbare
watervoorziening;
- Provinciale Commissie voor het
Kwalitieve Grondwaterbeheer.

In verband met deze ontwerp-ver-
ordening Provinciale Commissie
voor het Waterbeheer dienen de
Verordening waterkwaliteit Velu-
we en Oostelijk Gelderland en de
Verordening waterkwaliteit Rivie-
rengebied te worden aangepast.

4. Planvoorbereiding algemene /ieken-
hui/en Stedendriehoek
Door het college van Gedeputeer-
de Staten van Overijssel zijn vastge-
steld de voorlopige ui tgangspunten
welke de Provinciale raad voor de
Volksgezondheid in Overijssel in
acht moet nemen bij het ontwerpen
van een voorontwerp van plan inza-
ke de algemene ziekenhuizen Ste-
dendriehoek.

Tot 9 maart aanstaande liggen deze
uitgangspunten ter secretarie, afde-
ling Algemene Zaken ter v i s i e .

5. Nieuwe gemeente-architekt
De heer J. van den Broek zal op 10
mei a.s. afscheid nemen als ge-
meentearchi tekt in verband met
vri jwil l ig vervroegd uit t reden. In
zijn plaats is benoemd tot hoofd ge-
meentewerken Ir . J.W. Hendr iks ,
die thans als stedebouwkundig ont-
werper werkzaam is bij de Dienst

Publieke Werken en Volkshuisves-
ting van de gemeente Nijmegen.
De heer Hendriks zal op 16 mei met
zijn werkzaamheden in Vorden be-
ginnen.

6. Te verlenen bouw-aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland
Aanlegvergunning waar het college
van Burgemeester en wethouders
het voornemen mee heeft deze te
verlenen met gebruikmaking van
de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland afgegeven algemene
verklar ing van geen bezwaar.

Aan de V.A.M.C. "De Graafschap-
rijders", voor het aanleggen van een
fietscrossbaan aan de Joostinkweg
alhier (hoek Joostinkweg - spoor-
lijn, tegenover de percelen Joos-
tinkweg 2 en 4).

Deze bouwplannen liggen tot 18
maart 1983 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.

Eventuele bezwaren dienen bin-
nen deze termijn schrifteli jk aan het
college van Burgemeester en wet-
houders kenbaar gemaakt te wor-
den.

7. Fietscrossbaantje aan de Joostink-
weg
Zoals bij velen reeds bekend is de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
gedurende langere tijd met het zoe-
ken naar een locatie voor een fiets
crossbaan. In eerste instantie werd
gedacht aan een terreintje nabij de
Waarlerweg, doch dit stuitte op be-
zwaren van planologische aard (ge-
bied van grote landschappelijke
waarde).

Thans is echter een locatie gevon-
den aan de Joostinkweg (hoek Joos-
t inkweg - spoorlijn, tegen-over de
percelen Joostinkweg 2 en 4). Bur-
gemeester en wethouders zijn be-
reid hiervoor een aanlegvergun-
ning te verlenen.

Later zal dit gevolgd worden door
een bestemmingsplan wijziging
waardoor het mogelijk gemaakt
wordt om enkele ondergeschikte
gebouwtjes e.d. te plaatsen.

Het echtpaar Plantinga p e ern
de aanwezigen een aangename avond
te bezorgen.
Zij beschikten overeen internationaal
repertoire zoals volksliedjes uit Frank-
rijk, Italië, Rusland, terwijl ook ver-
schillende ouderwetse Hollandse
volksliedjes ten gehore werden ge-
bracht.

Mevrouw Leuvestein
vertelde KPO-dames
over Bronkhorst
In zaal Schoenaker hebben de dames
van de KPO afgelopen woensdaga-
vond genoten van de in het dialect ge-
houden lezing door mevrouw Leuve-
stein over het stadje Bronkhorst. Uit-
voerig vertelde zij over het ontstaan
van Bronkhorst, dat in 1482 stadsrech-
ten kreeg. En over de kapel en uiter-
aard over de restauratie van de kapel
en andere gebouwen, waarmede Mo-
numentenzorg in 1960 een aanvang
maakte.

Mede dank zij een groot aantal dia's
werd het een boeiende lezing,
l maart volgt de dag voor Agrarische
Vrouwen, terwijl op dinsdag 15 maart
Conimex aandacht zal schenken aan
de Indische keuken. In april gaat de
KPO naar de huishoudbeurs in Am-
sterdam.

Jeugddienst
in de Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 6 maart hoopt de
Herv. Jeugddienst commissie weer
een Jeugddienst te houden in de
Dorpskerk. Voorganger in deze dienst
hoopt dit keer te zijn: Ds. E. Holtrigter
uit Apeldoorn.
Iedereen is er hartelijk welkom.

Avonddienst
In de avonddienst op de eerste zondag
van de maand, zondag 6 maart, hoopt
voor te gaan Ds. J. Veenendaal.
Graag willen we ook nodigend op de-
ze avonddienst wijzen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Leerhuisavond:
Maarten Luther
Dr. Rodenburg, Luthers predikant te
Doetinchem, hoopt deze week don-
derdagavond, donderdagavond 3
maart, in de gezamenlijke Leerhuisa-
vond in te leiden het onderwerp:
Maarten Luther. (1483-1546).
Dit jaar 1983 vindt immers in vele
"Luther-steden" in de DDR de Lu-
ther-herdenking plaats. Vijfhonderd
jaar geleden werd hij geboren in Eisle-
ben. Luther had en heeft nog altijd
grote betekenis in de Kerk.
De leerhuisavond, de laatste in dit sei-
zoen, wordt gehouden in "de Voorde",
Kerkstraat 15. U bent er welkom.

Wereldgebedsdag
In het kader van de Wereldgebedsdag
wordt deze week vrijdagavond 4
maart een Gebedsdienst gehouden in
de Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg te Vorden. Thema van de-
ze avond is: „Vernieuwde mensen in
Christus".
Eenieder is er zeer welkom.

Bidstond voor
gewas en arbeid
In vele kerken wordt volgende week
woensdag 9 maart een Gebedsdienst
gehouden voor gewas en arbeid. Zo
ook in de Gereformeerde kerk en in
de Hervormde Dorpskerk.
De Gebedsdienst in de Dorpskerk
wordt mede voorbereid dooreen klei-
ne groep vanuit de Hervormde ge-
meente.
Er is immers veel-te-doen over werk
en geen werk. Wat kunnen we, wat
moeten we als Kerk doen?

Aktie: Gast aan Tafel
Tijdens of voor de Gebedsdienst voor
gewas en arbeid op de avond van de
Biddag (woensdag 9 maart) in de
Herv. Dorpskerk kunnen de deelne-
mers/stersaan de bekende aktie: Gast
aan Tafel de gevulde spaarkarton-
netjes inleveren en plaatsen op de ta-
fel voor in de kerk.
De aktie gaat door. Nieuwe invouwba-
re spaarkartonnejtes en informatie-
folders kunnen na de Gebedsdienst
bij de verschillende uitgangen van de
kerk meegenomen worden.
We willen u graag opwekken aan deze
aktie voor blijvende voedselverbete-
ring in de arme landen zélf mee te
doen.
Neem een Gast aan Tafel....

Kleine kerkelijke
agenda
Gezamenlijke Bijbelkring: woensdag-
avond 16 maart in "de Voorde".

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur Eucharist ieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. E. Hol-
trigter (Apeldoorn), Jeugddienst
19.00 uur ds. J. Veenendaal

Woensdag 9 maart (Biddag voor ge-
was en arbeid) 19.30 uur ds. J.C. Kra-
jenbr ink, Gebedsdienst m.m.v. enke-
le Gemeenteleden.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, Viering H.A.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Viering
H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 maart dr. Haas, tel. 1678. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveeel
mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00 - 9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Dr. H. Vaneker, Vorden, tel. 05752-
3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: maart
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

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. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m 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. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informererraan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. 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 085-452220.

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.



Ook in de zomer bloeien bollen op terras en balcon
Beschikken we over een lange, smalle
bloembak van zo'n 20 cm. diep, over een
grote pot of een rieten mand of hebben
we een mini tuintje in een fraaie schaal
op het terras? Krijgen de planten wel of
geen zon*? Weinig of veel wind? Het
antwoord op al deze vragen is bepalend
voor de keus van uw bakbeplanting.

Over het algemeen is de variatie die
we in de balconbakken zien niet groot:
violen in het voorjaar en in de zomer
geraniums of petunia's. Toch is het
heel goed mogelijk door het aanbren-

gen van een goede basis beplanting,
zelfs op winderige plaatsen nog te ge-
nieten van de vrolijke knol-en bolge-
wasjes die in de zomer bloeien.
Bijvoorbeeld: in een lange balconbak
van 20 cm diep kunnen we een basis-
beplanting aanbrengen die bestaat uit
een paar afhangende Vinca's, een paar
groeriblijvende kleine struiktjes zoals
Iberis en Lavendel en en klein coni-
feertje of een Buxus.
Voor het voorjaar kunnen we de ruim-
te er tussen opvullen met bloeiend
materiaal, zoals vergeet-mij-nietjes,

madeliefjes, violen of één van de voor-
jaarsbloeiende bolgewasjes: een klei-
ne tulp, een kleine narcis of een hya-
cint. In mei zijn deze voorjaarsbloeiers
uitgebloeid en we kunnen op de open-
gevallen plaatsen knolbegonia's zet-
ten of een klein soort Dahlia's, de Top-
mix soorten. In het najaar komt er
weer ruimte voor winterbloeiende
hei, omdat zowel de knolbegonia als
de Dahlia tegen die tijd gerooid moe-
ten worden. Voor u de hei plant zet u
eerst nog de bollen in de grond, zodat
de cyclus in het voorjaar voortgezet

Zomerbloeiende bolgewassen
voor perk en vaas

Bollen kunt u kopen in het vooruitzicht van hun bloemen te genieten als ze in de komende zomer uw tuin of uw plantenbak sie-
ren of in de verwachting dat u, boven genoemd plezier er ook bloemen van zal kunnen plukken, om deze in een mooi boeket te
verwerken. Niet iedereen heeft nu eenmaal een tuin die groot genoeg is om er een aparte snybloemenhoek op na te houden en
meestal prijst men zich al gelukkig als men hier en daar wat vasteplanten-bloemen kan snijden en misschien een enkele éénja-
rige; een voorrecht dat nog vergroot wordt wanneer men over bloemen, gekweekt uit bollen beschikt.

wordt. Een grote schaal met top-mix
dahlia's of met Begonia's, zal de hele
zomer door rijk staan bloeien mits u
steed de uitgebloeide bloemen weg-
neemt. Wil men wat meer hoogtever-
schil in de beplanting van zo'n schaal
hebben, dan zijn bijvoorbeeld lelies
goed te gebruiken, tenzij de schaal een
plaats heeft waar veel wind staat.
In een grote pot, in de mand, of mis-
schien zelfs in een oude vuilnisemmer
zetten we een mooi afhangende He-
dera, een paar Vinca major, of een Ju-
niperus horizontalis Glauca. Afhan-
kelijk van de grootte van het voorwerp
dat tot plantenbak dient, planten we
er een aantal lelies, Galtonia's of Aci-
danthera's bij. De onderbeplanting
completeren we daarna met vaste
planten. Als we lelies gebruiken die
erg hoog worden kan dat bijvoorbeeld
vrouwenmantel (Alchemilla) zijn, die
ongeveer gelijk met de lelie bloeit.
Maar we kunnen ook voor planten
kiezen die vroeger bloeien zoals de
Doronicum, de Iberis, de Saponaria of

de Begonia, zodat we tweemaal ple-
zier hebben van een bloemrijke
schaal. De lager blijvende lelie-soor-
ten,zoals "White Happiness", "En-
chantment" en "Harmony" kunnen
we ook tussen de vaste planten of lus-
sen lage eenjarigen in zo'n schaal zet-
ten.
De bolgewassen die ook kunnen ver-
wilderen en dus enige jaren kunnen
blijven staan, moeten na het afsterven
afgeknipt worden. We denken hierbij
vooral aan de lelie, die het volgend
jaar weer vrolijk boven de vaste plan-
ten uit komt kijken. Voor mini-land-
schapjes in een schaal kunnen we kie-
zen uit Bletilla, Oxalis deppei en Ze-
phyranthus. Deze drie zomerbloeien-
de bolgewasjes kunnen, mits de win-
ter niet te streng is, het volgend voor-
jaar weer terugkomen zodat het mo-
gelijk is de Bletilla of aardorchidee en
ook de Zephyranths te planten tussen
woltijm, tussen Sedum acre, Sagina of
een ander, zeer laagblijvende vaste
plant. Mochten de bolletjes niet alle-
maal opkomen dan vult de bodembe-
dekkende vaste plant de plaats die ze
in moesten nemen, zodat er geen gat
in de beplanting overschiet.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

Van deze laatsten zijn ergelukkig heel
wat soorten in de handel die juist ook
als snijbloem bijzonder bruikbaar
zijn: Om te beginnen de Anemomen
in rood, wit, paarsblauw en lila, allen
met zwart bepoeders hart. De Ane-
mone "de Caen" en de gevuldbloemi-
ge St. Brigid zijn hiervoor de meest ge-
schikte.
Hoewel we de anemoom vaak al in het
voorjaar in de winkels zien, bloeit zij in
de volle grond geplant, pas in juni-juli.
Een heel ander bolgewas,zowel in
vorm als in kleur, is de Crocosmia. De
lange bloemstengels die hoog boven
het grasachtige loof uit torenen heb-
beneen kamvormige bloeiwijze in
geel, oranje of rood. Samen met de in
het najaar bloeiende gele composie-
ten en met de eerste bessen die aan de
struiken komen is dit in augustus-sep-
tember bloeiend bolgewasje heel
mooi te combineren. Het heeft een
zonnige standplaats nodig, in voedza-
me grond.
De laatste jaren wordt de Eucomis
ook als snijbloem aangeboden. Haar

bijzondere bloeiwijze komt het beste
tot zijn recht wanneer zij als enkeling
in een vaas wordt gezet, die opge-
maakt is met een paar bladeren en tak-
jes.
De bloemstengel heeft een tros groe-
nachtige, roodomrande bloemetjes en
bovenop een pruik van bladeren.
De Freesia is zo bekend dat zij hier
niet beschreven hoeft te worden,
maar niet iedereen weet dat men hem
heel goed zelf in de tuin kan kweken.
De bloemen worden dan echter min-
dergroot dan die welke men in de win-
kel of op de markt koopt en die onder
optimale voorwaarden in kassen zijn
gekweekt.
De Zuidewindlelie (Ornithogalum
thyrsoides) staat bekend als een zeer
sterke snijbloem die zowel op de plant
als op water heel lang bloeit. De
bloemstengel is bladloos en het is
goed haar inde border op een zonnige
plaats te zetten, waar haar gebrek aan
sierlijk blad gecamoufleerd wordt
door vaste planten. Uiteraard moet er
wat blad bijgeplukt worden als men de

bloemen van dit dankbare bolgewasje
in een vaas zet.
Een heel romantische bloem is de ra-
nonkel, die ons herinnert aan oude
schilderijen. Zij wordt weer hoe lan-
ger hoe meer als snijbloem aangebo-
den om de gunstige eigenschappen
die men blijkbaar al onderkend heeft.

Deze Ranunculus heeft een beschutte
standplaats nodig want de bloemsten-
gels zijn hol en daardoor nogal breek-
baar. Rooien we de bolletjes in het na-
jaar dan kunnen we die, nadat ze in de
wintr vorstvrij bewaard werden, in het
voorjaar weer uitplanten. De grootste
groepen snijbloemen van bollen en
knollen zijn nog steeds de Dahlia's, de
gladiolen en de lelies. Het assortiment
binnen dezedrie groepen is enorm en
iedereen kan er wel iets in vinden dat
naar haar of zijn smaak is. Let vooral
eens op de kleinbloemige gladiolen.
Ze zijn niet alleen heel elegant van
vorm en fantastisch van kleur maar ze
zijn als snijbloem vaak nog beter
bruikbaar dan hun grotere zusters.

met
Televisie

reparaties
_; • • direct

lik naar

uw vakman
van vertrouwen

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

borend
Zutphenseweg 15, Vorde(
Tel. 05752-1261

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

Te koop: KOLOMBOORMA-
CHINE hoogte 1,8 m.
Tel. 05735-2572.

Te koop zwarte Puch Maxi bj.
1980. Bellen na 17.00 uur.
Tel. 05752-6838.

Kweek nu zelf champignons
Ja dat kan nu d.m.v. een z.g. doe het zelf kist. Binnen 1
week kunt u al oogsten in totaal 4 kg verse champignons
in 5 weken tijd.
Met duidelijke gebruiksaanwijzing, voor slechts f 19,-.

Bestellen bij:
H.J. Bargeman
Hoetinkhof 37
Tel. 3283 na 16.30 uur.

Kent u ze nog?
Die heerlijke Ouderwetse
Toafelkuukskes
Wij bakken ze!

Weekend reklame:
Appelpunten met slagroom

Warme bakker Oplaat
Bakt het voor U

Telefoon 1373

Wij zijn donderdag 3 maart de
hele dag GESLOTEN.
Wiltink, 't Hoge.

Aangeboden:
Tennis racket f 45,-
Metronoom f 45,-
Slavonisch eiken
dressoir f 100,-
Telefoon 2102.

Ter overname aangeboden: een
Fasto keukengeiser, een
Fasto badgeiser, een paar le-
ren herenrijlaarzen maat 41.
Alles in goede staat. Te bevr.
De Horsterkamp 23, Vorden.
Tel. 05752-2262.

Een mooie sortering Paaseie-
ren staat nu voor u klaar.
Nu uitzoeken, wij reserveren ze
voor u.
Banketbakkerij J. Wiekart.
Telefoon 17 50.

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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

PASTELS
GARANT SCHOENEN

heerlijk ^brood
... zo uit de
oven van
de warme
bakker... haalt u bij:

t winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 05752-1877

WEEKENDAANBIEDING:

KWARKPUNTEN

Suède.
voorjaars-
laarsjes in

pastei
kleuren.-

WULLIlMK
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4, VORDEN
l Telefoon 05752-1342

l i J

Stomerijdepot

Drogisterij Ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden, tel. 2219

op het stomen van al uw overgordijnen, tafelkleden en suede
kleding. Vanaf heden t/m 26/3.
Wij werken met 'n unieke service, 's morgens brengen, de
andere dag 's middags halen.

Verhoogde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 1-3-1983

Spaar-Direct-rekening 5 % (was 4 %)

Rabobank Kinder-spaarplan 6 % (was5V£%)

Rabobank Wijzigingen voorbehouden

0007

Huizinga
administraties/verzekeringen

AL EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

Vordense Coöp. Zuivelfabriek BA
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 19, VORDEN.

KAAS
Een kwaliteitsprodukt voor een meer scherpe prijs. Diverse soor-
ten Goudse kaas aanwezig, zowel jonge als oude kaas. Vers van
het mes, dus niet voorverpakt, zijn dit onze prijzen:

Jonge kaas
Jong belegen

per kilo f 7,70

per kilo f 8,20

per kilo f 8,70

per kilo f 9,20

Openingstijden van onze kaaswinkel:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.



Houdt vrijdagavond 11 maart vrij,

want om 8 uur spreken majoor Bosschardt van het Leger des Heils

en ds. Jaap Zijlstra te Vorden in de Dorpskerk over "Er is Hoop"

ttBOUWKUNDIG TEKENWERK" LEEFLANG ARCHITECTUUR, SCHOOLSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 05752-2737

Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
zoon

NIELS

Arie en Alie
Lijft ogt-Vruggink

7251 HM Vorden,
23 februari 1983
Almenseweg 19.

Intens gelukkig en dankbaar
voor dit leven dat ons geschon-
ken werd, geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje en
broertje

GEERT JAN

Gerry en Mieke
van Druten-Bruntink
Kathy

7251 CJ Vorden
25 februari 1983
de Hanekamp 24.

Langs deze weg wi Men we iede-
reen bedanken voor de felicita-
ties bloemen en cadeau's die
we mochten ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest.

H. van MEERDE
en

D. van HEERDE-
WASSINK

Molenweg 9, 7251 ED Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven en de belangstelling wel-
ke wij mochten ontvangen na
het plotseling overlijden van
mijn man en onze pleegvader

GARRITJANHISSINK

onze welgemeende dank

J.E. Hissink-van der Laan
Gerard en Leen

Vorden, februari 1983.

HALF GELD!
Klomp met voetbed, voor jonq en
oud. Kindermaten voorzien van
hielband. Half geld prijs' f. 14,
Kindermaten f. 13,

rzn

M- KKINK

Te koop: 1 nieuw melkte
vaars. 2 dragende koeien.
B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden.
Tel. 6735.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen di rekt leverbaar
DE-WILD
Riet bergerstraat ."54, Zu tphen
Tel. 05750-154K).

STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 3 maart 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30- 12.30uuren'smid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

EVERT VAN DE WAL
en

HENRIËTTE OLDENHAVE

gaan trouwen op vrijdag 11 maart 1983 om <>
14.30 uur in het Gemeentehuis in Zutphen. \

Receptie van 16.00 uur tot 17.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo (G.).

Toekomstig adres:
De Waarden 92,
7206 GJ Zutphen.

Vorden, Spiekerweg 6
f'^'*-&''*&-'4?'-J?'-~&''JP''~&'*'0'-~&'t-&''~&''~&' •-

Donderdag 10 maart 1983 is het 50 jaar ge- |
leden, dat onze ouders en grootouders

DJ.WALGEMOED
J

J.B. WALGEMOED-HARMSEN
j

in het huwelijk zijn getreden.

j
Hun dankbare kinderen <>
en kleinkinderen.

i
Gelegenheid tot gelukwensen op zaterdag <>
12 maart van 3 tot 5 uur in Feestgebouw j?
Concordia te Hengelo Gld.

7255 LE Hengelo Gld.
Vordenseweg 43.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan in het St.
Geertruiden ziekenhuis te Deventer mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

GJ. SIGGER-MEUTSTEGE

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: DJ. Sigger
A.H.OIthof-Sigger
H. Olthof
Géa en Jaap
Irma en Robbie

Haar moed en doorzettingsvermogen zal altijd
bij ons in herinnering blijven.

7251 JH Vorden, 26 februari 1983
Galgengoorweg 4

De overledene ligt thuis opgebaard.

Wie de overledene de laatste eer wil bewijzen wordt
hierbij uitgenodigd. De rouwdienst zal worden gehou-
den op donderdag 3 maart a.s. om 13.00 uur in de NH-
kerk te Vorden, waarna aansluitend de teraardebestel-
ling zal plaatsvinden om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

N a af loop van de plechtigheid is er gelegenheid tot con-
doleren in de "Voorde", Kerkstraat 15, Vorden.

In plaats van bloemen, graag uw gave op
gironummer 837570 Amrobank Vorden,
banknummer 43.43.81.756 Amrobank Vorden voor
het Rheumafonds t.n.v. Dhr. Jansen van den Berg, fy-
siotherapeut.

Reformatorische Politieke

Federatie

(RPF)
Openbare vergadering op Donderdagavond 10

maart a.s. in de Gereformeerde Kerk - Zutphense-
weg 13 - Vorden.

Spreker: Meindert Leerling
RPF Fraktieleider in de Tweede Kamer

Aanvang 20.00 uur
ledereen is hartelijk welkom.

Te koop: nog enkele percelen
dennen tophout niet ge-
schikt voor haardenhout.
J. Kok, Schoneveldsdijk. 2,
Vorden. Tel. 6693.

^

Op vrijdag 11 maart a.s. hoop ik mijn 65e
verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren voorfamilie, bu-
ren, klanten, sportvrienden en verdere ken-
nissen vanaf 19.30 uur in café-restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te Warns-
veld.

TIMMERBEDRIJF G. RIETMAN
Baakseweg 2, Vorden.

Op donderdag 10 maart

BINGO-AVOND
ten bate van v.v. Wolversveen in zaal Susebeek,
Wolversveen. Aanvang 20.00 uur. Prachtige prij-
zen.

o.a. koffiezetapparaat, f 75,-aan levensmiddelen,
f 75,- gedistileerd en als hoofdprijs f 250,-.

t

De V. R.T.C. De 8 kastelenrijders organiseert in sa-
menwerking met de Oranjevereniging en de
V A.M.C. "De Graafschaprijders" een

Oranje Dorpsloop
op Koninginnedag zaterdag 30 april '83.

Start: bij de sporthal 't Jebbink in plan Boonk te
Vorden.
Afstanden: 3 en 6 km prestatielopen. 12 km wed-
strijdloop met prachtige prijzen.
Starttijd: 3 en 6 km 14.30 uur. 12 km 15.15
Douche en kleedgelegenheid in ruim mate aan-
wezig.

De finish van de 12 km wedstrijdloop is op het ter-
rein nabij de Havo borstelfabriek waar die zelfde
middag een groots motorcross-spektakel zal
plaatsvinden.

Voor inlichtingen: Dhr. H.J. Pardijs,
tel. 05752-6700

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. arti-
kel 50, lid 3 van de woningwet, medewerking te verle-
nen aan de N.V. Waterleidingmij. Oostelijk Gelderland
te Doetinchem voor de bouw van een pompstation met
bijkomende werken op een perceel gelegen aan de
Wientjesvoortseweg, alhier, kadastraal bekend sectie B
no. 2141; de hierop betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf vrijdag 4 maart a.s. gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie; gedurende deze termijn kan een ieder be-
zwaren tegen dit voornemen indienen bij hun college.

Vorden, 3 maart 1983.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Zweedse herenmuil. De prijs zal
een zorg zijn! Maten 40/46 f 28

Nu zo'n pracht paasei uitzoe-
ken, ruime keus. U kunt dan de
eieren ophalen wanneer u dat
wenst.
Banketbakkerij J. Wiekart.
Telefoon 1750.

Tijd van Maaien nadert

vakkundig
slijpen en reviseren
wordt gehaald en gebracht.

TELEFOON

Vorden 057521201

Een mooi
mode-seizoen gaat van start
MotkHShoW op woensdag 9 maart

l

in zaal BAKKER
te VORDEN.

Ipl̂  ê .-tlÉf J^4

RESERVERING BIJ:
Met koffie complet

JIS

(Jisscl
Schoenen

Lederwaren

M
VORDEN TEL (05752) 1381

R e p a r a t i e

KKINK
N i e u w s t a d 14 - Vorden • Telefoon 05^52-2386



Twee uit duizend
^J? & Gehakt is het vcelzijdigstc vlees.

Van een eenvoudige bal gehakt op brood tot een heerlijke schotel

gehakt
lili con carne

Recept Neem een kilo half om half gehakt.
doe daar een ei door

peper en zout
wat koffiemelk,

en een fijn gehakt uitje. Meng deze ingre-
diënten met 4 fijngekruimelde beschuiten
goed door elkaar. Niet kneden, maar met
gespreide vingers knijpen tot alles goed
vermengd is, dan krijgt u lekker bros gehakt.
5 of 6 ballen van maken en in 50 gram boter
of Croma lekker bruin bakken. Warm of koud
op brood en u heeft een maaltijd om van te
smullen. U kunt er ook fijngehakte
champignons, paprika's of soepgroente
door doen. Zo'n bal in achten gesneden ^u
is een heerlijk hapje bij de borrel. ,. Mm^

Recept voor 6 personen.
Snipper een flinke ui, 2 preien en een paprika
en fruit die in een koekepan. Na een paar
minuten, als de ui-snippers glazig worden,
voegt u er het gehakt aan toe en dat prakt u

Gehakt h.o.h.
hele kilo

u>
met een vork los terwijl u het vuur hoger zet. \
Onder voortdurend prakken laat u het gehakt
lekker bruin aanzetten. Wel even erbij blijven!
Nu roert u een eetlepel bloem door de massa
en doet er een blikje tomatenpuree met wat (
zout en peper bij. Wilt u de echte Mexicaanse
smaak eraan geven, dan voegt u er een paar
theelepels chilipoeder, uit de kruidenafde-
ling, aan toe. Afhankelijk van de stijfheid
mengt u er nog wat water door en voegt er
dan 2 blikken bruine- of witte bonen aan toe.
Kan natuurlijk ook met verse bonen of
capucijners, ^^HBBte^^ maar
die moet u wel mi Hkeen nacht

tevoren in de B Kweek zetten
en dan in ruim ü Hwater koken

Runder
gehakt
hele kilo

Slagerij geldig
van 3/3 - 5/3 '83

Schouderkarbonade74ö Mager hacheevleesQ 98 Tartaar

heleküo / • hele kilo ^» 500 gram
Schouder filet
rollade 500 gram

Vers braadkuiken
500 gram

kruidenier

Riedel toptientje
l literpak^45-
Met gratis glas bij elk pak!

Iglo vissticks
pak 10stuks3rê§-

2?8
2?8

Omo
koffer 2 kilo
deze week

549
En bij aankoop van
2 koffers 3.50 terug
via bank of giro.

Campinaroomijstaart ^, / 5
1200 cc. 5.95 E«

Knakworst

Wasa knackebrood
goudbruin 4^85^

Wasa knackebrood
sesam-2^09--

Q?9
159
179

Carnabv grote slagroom
taart 1000 gram-fc-95-

Bona
kuip 500 g

v/d Pijl
augurken
3/4 pot
AB kwaliteit 4^9-

129

169
Haring in tomatensaus
blik 400 gram -2-̂ 9-

Millwood irish cream
fles 0.7

De Ruyter fruithagel
pak 300 gr

198
8?5
109

Maxi mix zoutjes

Crème melange
pak 200 gram 4£9

0^2 D'or bonbonbloc
normaal of croquant deze week

V.S. droprollen of fruit g

rollen pak 8 stuks 4r79-nu

49
59
59
49

Smarius
beschuit
2pak_LS9-

Timson appelstroop
350 gram 4^29-

139

109

v/d Pijl
appelmoes
3/4

Goulash
blik 400 gram-2^89-

Q49

198

Resi frituurvet
pak 500 gr

169

allerlei

Vlot en glad
spuitbus 4,50-

Pledge
3 soorten, per

Zwitsal shampoo
per fles

Zwitsal zeep
pak 2 stuks nu

Nonwoven dweil
50X60 cm. deze week

Wafeldoekjes
set 2 stuks 35X30 cm. nu

395
449
369
205
Q?8
119
•k •

groenten
Geldig van 3/3-5/3'83

bloemen
Geldig van 3/3 - 5/3 '83

Kaapse viooltjes
per stuk 2.25 per 3 stuks
Van de allerbeste kwaliteit diverse tinten.

575
Zware kwaliteit
Freesia's
met takje groen, per bosje
Keuze uit geel, wit, rood en paars

395

mmm

Jagdglück
fles 0.7 liter 4-3,45-

Bokma jonge jenever
l liter deze week

Coebergh bessen
jenever l liter 43^95-

Pedro romero sherry
medium of fino-i^öë-

1275

vleeswaren
79
19
69
69

Slagers achterham
100 gram

Katenspek
100 gram

Gekruide ham
100 gram

Hausmacher
goud 200 gram

salades
Komkommer salade
200 gram

Hollandse vleessalade
200 gram

2?9

Huzaren slaatje
150 gram

l

Maandag 7/3: magere
speklappen
kilo

200 gram

698
079
120

Dinsdag 8/3:
Fijne braadworst
kilo

Saucijzen
500 gram

Berliner
100 gr a m

798
398
098

Woensdag 9/3: Gehaktdag...

K*: 4 betalen.
Gebraden gehakt
100 gram

Q98
bakkerij

Weense snijder
800 gram

Knip veredeld tarwe
800 gram

Zachte ptmtbroodjes
zak 6 stuks

Mueslibolletjes
zak 6 stuks

zuivel
Coberco vanille vla
pak 1/1 Iiter-tt65-

Goudse kaas
belegen kilo

Rambol cremeux
100 gram

76
76
09

209

149
1Q25
198

Een eetlustig gezin van de Weerdslag
at alleen maar gehakt op woensdag
nu eten ze het de hele week
want bij hun V.S.-markt bleek
gezien de prijs is het daar iedere dag gehaktdag.

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GrocnIo-Goor-Vorden



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 3 maart
44e jaargang nr 51

Johan Norde gekozen tot voorzitter van de
Nederlandse Bond van verenigingen
van het aangespannen paard
RÜvereniginge "De Graafschap" is haar voorzitter kwyt. Na negen jaren de voorzittershamer te hebben gehanteerd heeft Jo-
han Norde besloten er een punt achter te zetten. Wel een beetje met pyn in zyn hart. De reden is dat hij de/er dagen is gekozen
tot voorzitter van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen paard.

Vliegreis voor
sportman van het jaar

Hoe wordt je nu landelijk voorzitter?
Een vraag die we de kersverse voorzit-
ter hebben voorgelegd.
Norde: "Ja hoe gaat dat. Ik heb deze
Bond die in 1975 werd opgericht ei-
genlijk al meegemaakt vanaf de op-
richting van de Vordense aanspan-
ning "In de Reep'n" (een vereniging
die mede door Norde werd opgericht).
Ik kwam doordat we zelf overal mee-
reden met allerlei mensen in kontakt
en maakte bovendien het wel en wee
in het land mee. Ik heb toen mede de
Kring regio Oost opgericht. Dan wordt
je op gegeven moment gepolst of je je
geen kandidaat wilt stellen voor de
funktie van landelijk voorzitter. Ik heb
toen maar besloten door de zure appel
heen te bijten. Door het bestuur was
ook een kandidaat gesteld, terwijl de
Kring regio Oost mij naar voren had
geschoven. Ik behaalde de vereiste
meerderheid en werd voorzitter", zo
zegt Norde.

De Nederlandse Bond van de Vereni-
ging van het aangespannen paard telt
ruim 2500 leden en is volgens Norde
nog steeds groeiende. In feite staat de
bond nog in de kinderschoenen. Se-
dert een halfjaar is deze Bond door de

Hippische Sportbond aangewezen als
basisorganisatie voor de wedstrijd
mensport. (Deze Hippische Sport-
bond stimuleert en beschermt in feite
genoemde Bond).
"Wij houden ons dus onder meer be-
zig met dressuur voor één, twee en
vierspannen. Marathon en vaardigs-
heidsproef (het zogenaamde kegel-
tjesrijden). Organisatie van arreslee-
wedstrijden op de kunstijsbanen. Re-
kreatieve ritten, daaraan gekoppeld
het landelijk klassement voor de beste
aanspanningen. Het carousselrijden
etc. Je kunt dus in het kort zeggen dat
van alles wat met de mensport heeft te
maken, zijn wij de landelijke organisa-
tie", aldus Johan Norde.

Verder doet de Bond veel aan het or-
ganiseren van verschillende cursus-
sen zoals de bokrechterscursus; cur-
sus voor juryleden en parkoersbou-
wen. Kortom een veelzijdigheid van
aktiviteiten.

"In de Reep'n"
De Vordense aanspanning "In de
Reep'n" blijft Johan Norde als voorzit-
ter houden. Deze vereniging telt in to-

taal 90 leden, waarvan 35 een aan-
spanning hebben. "Dat is beslist niet
vanwege de financiën dat niet ieder lid
een aanspanning heeft. Er zijn ge-
woon een aantal mensen die meerij-
den in de koets of die op welke wijze
dan ook het aangespannen paard een
warm hart toedragen en daardoor op
organisatorisch gebied wat werkzaam-
heden willen doen".

"De Graafschap"
Voor de rijvereniging "De Graaf-
schap" bleef voor Norde weinig tijd
meer over. "Je moet gewoon een keu-
ze maken. Toch een prachtige tijd
meegemaakt al vind ik het eeuwig
zonde dat er in mijn periode geen
rijakkomodatie tot stand is gekomen.
We hebben er vele uren ingestop
maar zijn vaak van het kastje naar de
muur gestuurd. Hopelijk dat deze ak-
komodatie er binnenkort wel komt".
Met weemoed kijkt Norde terug op de
tijd dat er nog veel ruitersport bij de
Kiefskamp kon worden bedreven.
"Sinds het Gelders Landschap eige-
naar van het landgoed is, is het wat dat
betreft taboe voor ons", aldus Johan
Norde.

Winterzangavond
Woensdagavond organiseerde de af-
deling Gelderland-Achterhoek van de
Koninklijke Christelijke Zangersbond
in het dorpscentrum een zangavond
waaraan door acht koren werd deelge-
nomen. Deze avond stond onder lei-
ding van voorzitter R. Wunderink uit
de Toldijk, die na afloop op een ge-
slaagde avond kon terugzien. Nadat
alle koren samen hadden gezongen
werd het spits afgebeten door het
Klein Mannenkoor "Ars Nova" onder
leiding van de heer J.A. de Waal.

Verder werkten voor de pauze mee:
"De Lofstem" uit Laren o.l.v. me-
vrouw D. Eekma-Hoogeveen; het
Warnsvelds Gemengd koor o.l.v. de
heer J.H. Wensink. Het programma
werd voor de pauze besloten met een
optreden van het Ned. Hervormd
Kerkkoor uit Bathmen.
Het programma na de pauze werd be-
gonnen met het zingen van het Bond-
slied, waarna achtereenvolgens "Ex-
celsior" uit Vorden, o.l.v. P. Rouen;
Looft den Heer, Harfsen o.l.v. me-
vrouw M. Roelofsen-Ledel; O.N.O.-
Eibergen o.l.v. de heer Ad Krijger en
tot slot Octava-Doetinchem o.l.v. de
heer G.W. Maatkamp voor het voet-
licht traden.

Jaarvergadering
B.V. Flash
De B.V. Flash hield haar jaarlijkse le-
denvergadering. De vereniging telt
momenteel een kleine 90 seniorleden
en 25 jeugdleden. Besloten werd de
leden, die op de wachtlijst staan op te
roepen, zodat het ledental uitgebreid
wordt tot 100. Omdat we nu 5 banen
hebben in de nieuwe sporthal, 4 in de
oude zaal, is dit mogeijk. Het jeugdle-
dental zal waarschijnlijk ook uitge-
breid worden en wel tot 30. De vereni-
ging is pas in het afgelopen najaar be-
gonnen met een jeugdafdeling. Deze
mag zich verheugen in een groeiende
belangstelling.
De vereniging is blij een trainer voor
de jeugd, dhr. Verduyn Lunel, gevon-
den te hebben, die de jongelui zater-
dagsmorgens zal trainen. De senioren
kunnen training krijgen op de vaste
speelavond, de donderdagavond, van
Paul Liefveld, mits zij zich hiervoor
opgeven.
De financiële toestand werd bespro-
ken; de boeken werden door de kas-
kommissie in orde bevonden. Door de
in het najaar gehouden Grote Clubak-
tie (lotenverkoop) is de kas wel enigs-
zins gesteund. Toch bleek het nodig
de contributie te verhogen, mede
i.v.m. de gestegen huur van de sport-
hal een onontkomelijke zaak. In het
verslag van de Technische Commissie
werd nog even teruggezien op de in

het afgelopen jaar gehouden club-
kampioenschappen. Ook dit jaar zul-
len in april deze kampioenschappen
georganiseerd worden.
De 4 competitieteams die in het sei-
zoen 81-82 aan de competitie hebben
deelgenomen zijn resp. op de 8e, 6e,
4e en de 3e plaats van de 10 te verde-
len plaatsen geëindigd. Dit seizoen
zijn er 2 teams die competitie spelen
en 4 teams die meedoen met de zgn.
gezelligheidswedstrijden.
Een belangrijke gebeurtenis was de
totstandkoming van de huidige vere-
niging in mei 1982 door een fusering
van de 2 badmintonclubs die voordien
in Vorden bestonden. Dit tot tevre-
denheid van velen, zodat Vorden nu
een gezonden en groeiende badmin-
tonvereniging telt, die sinds januari
van dit jaar een prachtige accomodatie
heeft om haar sport te beoefenen.
Een nieuw huishoudelijk reglement
werd vastgesteld. De aftredende be-
stuursleden Mw H.J. Dekkers en de
heer J. A. Jansen werden herkozen. In
de plaats van Mw. C. Peters werd tot
bestuurslid gekozen Mw. R. Bultman,
die de functie van secretaresse gaat
vervullen. De heer J.A. Bruggert, die
om studieredenen, tussentijds wenste
af te treden wordt opgevolgt door de
heer R. Kater.
De scheidende bestuursleden werd
bij monde van voorzitter van der Peijl,
onder aanbieding van een attentie,
dank gebracht voor hun inbreng en
prettige samenwerking.
I.v.m. het feit, dat de ver. nu een
jeugdafdeling heeft werd besloten een
jeugdcommissie in te stellen. Hierin
werden benoemd Mw. M. Eijerkamp,
namens het bestuur, alsmede Mw. A.
Baars en de heer H. Visschers.

Expositie
Natuur en Landschap
Dit is de titel van een expositie die
door de Vordenaren A. Dolphijn sr.
en Ido Hummel ink vanaf 7 tot en met
31 maart a.s. getoond wordt in de gale-
rie van de openbare bibliotheek. De
bedoeling hiervan is u te laten zien
landschappen met de mooie herfstt in-
ten om en nabij het Vordense kasteel,
het Vordense bos en omstreken, die
door de heer Dolphijn sr. zijn gefoto-
grafeerd, terwijl Ido Hummel ink met
zijn telelens veel aandacht besteed
heeft aan de natuur, dieren en vogels.
Hij fotografeert niet alleen in de om-
geving van Vorden, maar ook op de
Veluween in de polder. Hij doet dit als
hobby in zijn vrije tijd en heeft het
zichtzelf geleerd.
De combinatie van beide soorten fo-
to's sluiten goed op elkaar aan en geeft
een goed beeld van de schoonheid van
de natuur. De expositie isgeopend ge-
durende de openingstijden van de bi-
bliotheek en de toegang is gratis.

Vastenaktie 1983
van start
Deze v^^gaat in de beide parochies
van Voruen/Kranenburg de vastenak-
tie 1983 van start. Alle parochies in
het dekenaat Zutphen hebben geko-
zen voor een project van broeder
Klein Douwel, regionaal overste in
Yendi, ^Bna.

De bijdragen zullen worden besteed
voor de herinrichting van een vor-
mingscentrum in het bisdom Tamale
in de streek Yendi. De opbrengst van
de vastenaktie 1982 was als volgt:

Baak f. 1950,80; Borculo f. 7585,45;
Eefde f. 1501,60; Hengelo f. 2602,-;
Joppe f. 4194,10; Keyenborg f.
8607,50; Lochem f. 5019,-; Ruurlo f.
3261,31;Steenderenf. 1148,15; Vier-
akker f. 1809,85; Vorden f. 3746,55;
Zutphen f. 14.348,17.

Hierin zijn de giro-overschrijvingen
begrepen. De eerste serie enveloppen
worden via het parochienieuws ver-
spreid. Deze enveloppes dienen de
parochianen in hun kerk in te leveren.
In het Paasnummer wordt de tweede
serie verspreid. Deze worden huis aan
huis opgehaald.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandg van de maand
schrijfavond Amnesty International.

11 maart Volleybal Dorpscentrum,
Jong Gelre

12 maart Provinciale binnensportdag
Hanzehal te Zutphen Jong
Gelre

14 maart Agrarische gespreksgroep
Hotel Bloemendaal, Jong
Gelre

15 maart H.V.G. Vorden Dorp
ontmoetingsdag

15 maart N.C.V.B. Dorpscentrum
15 maart KPO
16 maart N.B.v.Pl.Vr.
18 maart Tafeltennis Dorpscentrum

Jong Gelre
23 maart Kringledenavond KPO
24 maart Vormingswerkgroep Hotel

Bloemendaal Jonge Gelre
30 maart HVG Vorden Dorp
31 maart Koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.

"Er is Hoop"-
bijeenkomst
Het "Er is Hoop"-comité in Vorden
belegt op vrijdagavond 11 maart in de
Dorpskerk te Vorden een bijeen-
komst, waarin zullen spreken majoor
A.M. Bosschardt van hét Leger des
Heils, die bekendheid heeft gekregen
door haar werk in de binnenstad van
Amsterdam en ds. Jaap Zijlstra, plaat-
selijk predikant. Deze dienst vormt
een afsluiting van de aktie die de afge-
lopen weken is gehouden in de vorm
van een huis-aan-huis-verspreiding
van het tweede tijdschrift "Er is
Hoop".
Het Vordense "Er is Hoop"-comité wil
graag velen, vooral ook jonge mensen,
een welkom toeroepen en nodigt dan
ook iedereen van harte uit deze avond
bij te wonen.

5000ste big
Afgelopen zaterdagmorgen was er
een kleine feestelijkheid op het bedrijf
van de heer en mevrouw B. Mul l ink
aan de Ganzesteeg 7.
Op die morgen werd de 5000ste big af-
geleverd aan handelaar Antoon Klein
Holkenborg uit Mariënvelde. Na het
verladen werd dit heugelijke feit her-
dacht met koffie met gebak en een
drankje.
Vorig jaar kwam dit bedrijf in onze
courant door een brand met alle ge-
volgen van dien. Het bedrijfsgebouw
is weer opgebouwd volgens de huidi-
ge eisen des tijds. En we vonden het
juist U vanaf dit bedrijfnyjook heuge-
lijk nieuws te kunnen

Uit het politie-rapport
Diefstal hout
Bij de rijkspolitie deed ̂ ^ plaatsge-
noot aangifte van diefst^^an plm. 3
kubieke eiken en berken hout. Een
passant vroeg nog aan de verlader of
hij toestemming had voor het opla-
den. Deze laadde snel door en trok
vervolgens aan zijn palen. De dader is
(nog) niet achterhaald.

Hond doodgereden
Een automobilist knalde op de Toldijk
boven op een hond, een kruising tus-
sen een St. Bernhard en een onbe-
kend ras. De auto verloor de knalpot.
De hond overleefde het niet.

Geslipt
Tengevolge van een glad wegdek slip-
te dinsdagmorgen de auto van me-
vrouw M.H. uit Lochem op de Lo-
chemseweg te Warnsveld. De Ford
raakte van de weg en kreeg schade aan
de voorzijde.
Vijf minuten later overkwam de Opel
van de heer G.W. uit Hengelo O op
dezelfde plaats hetzelfde.
De bestuurders kwamen beide met de
schrik vrij.

De N.L.M, (dochteronderneming van de KLM) heeft voor de sportman van het jaar
in Vorden een vliegreis aangeboden. Een gratis vlucht met diverse extra's met de
City-Hopper van Enschede naar Schiphol. Deze prijs wordt aangeboden in samen-
werking met de AMRO-bank.

Een reden temeer voor de sportlieden te Vorden om alvast met de training te begin-
nen. De wedstrijden voor de "Sportman van het Jaar" worden gehouden op 25 en
26 juni. Onderdelen: zwemmen, hardlopen, b i l jar ten, doelschieten, pistoolschie-
ten, sjoelen, basketballen en darts. De organisatie is in handen van Kn-d Fransen.

Bedrijfszaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging "Velocitas" organiseert op de maandagavon-
den 1 1 , 1 8 en 25 april in de sporthal 't Jebbink baar jaarl i jkse bedrijfszaalvoetbal-
toernooi. Hieraan kunnen maximaal 12 teams meedoen. Vanaf heden kan medzich
opgeven by Jan Leegstra, Hoetinkhof 157, Vorden, tel. 2735. Het inschrijfgeld be-
draagt 75,- per ploeg. Einde inschrijving zaterdag 2 april. Inzet is de "Herberg-bo-
kaal" welke momenteel in handen is van de winnaar van vorig jaar de Zuivelfabriek.

Bi'j ons in cfn Achterhook
"A'k ow wazze vader ging ik t'r toch maor nao 'n zaal. Al die druk-
te in huus, dat gif maor un hoop wark veur moodcr, dan he'j d'r
zelf niks an".
B i j Willem uut 'n Haverhook heel'n ze femilieraod. Wil lcm
wodd'n oaver un paar maond viefenzestug en dat mos dus wel iets
meer as un gewoon vejeurdagsleesjen wodd'n. Viefenzestug
wodd'n i'j maor een keer in ow leaven", hadd'n de kinder ezeg.
"Vierenzestug trouwens ok", had Willem dreuge opemarkt. Veur
Willem hoeven 't allemaole neet zo neudug. /o rcjaal hadd'n zee
't nouw ok neet bepaold. Goed, ze redd'n zich bes, dat wel, maor
i'j hadd'n toch elke maond zo ow vaste laslscn zo as gas, water en
elektries. A'j dan b i j de earpels ok nog iets in de l inkerhand woll'n
hemmen (en daor ston Wil lem op) dan hoeven i'j ampat neet zo-
völle fratsen uut te haal'n umme 't geld op te kriegen.

Maor de kinder drammen d'r maor oaver deur. Zee hadd'n al 'n
lieste opemaakt van wie d'r allemaole Uuteneudugd zol wodd'n.
En ok wat te ongeveer dachtten wat vader zoal zol kriegen. At zee
de kosten en baten tegenoaver mekare zatt'n, sprong vader d'r net
uut. Dan kostten 't u m niks! Zee beloaven um dan ok dat zee met
z'n drieën wat e te kort kwam bi'j zoll'n passen. Now, dach Wil-
lem, daor kan mien clan eigeluk ok niks met oaverkommen.

Bn zodoende wodd'n d'r un zaal besprokken, 'n muzikant besteld
en, wat later, ok uutneuduggingcn rondestuurd. Veur 'n groten
dag daor was vroog dizzen en genen al wel of Willem ok nog wat
op zien velangliesjen had staon maor die kregen allemaole te
heurn dat ze zonder kedo ok welkom waarn, wat e hemmen wol
had e al wel zoas iederene.

Zo kwam 'n groten dag veur Willem en 't wodd'n 'n heel gezellug
aovundjen. De borrels waarn goed "anekleed" zoal ze dat nuumt,
't ontbrok de luu dan ok nargens an. En wat de kedoo's betrof, ze
brachten allemaole wat met, al kwamm'n d'r volgens de bereake-
ningen van de kinder wel meer bloemen dan zee edacht, en ok
ehopt, hadd'n.

Nao afloop gingen de kinder met de olde luu nao 'n Haverhook
umme de kedootjes nao te zien. Metvall'n dei 't eur wel neet maor
de kosten van 't fees bleven meschien ok wel onder de schat t ing.
Zee zoll'n 'n andren aovund wel 's wieter kieken.
Too Willem den andren dag de rekkening ging betalen marken e
wel dat ze um neet ontzien hadd'n. Hee kon de k i n d e r 's aovunds
dan ok neet anders veurekkenen dat dat zee de man honder-en-
vieftug gulden bi'j mossen passen. As troostpries kregen ze van
moeder nog un bluumken met. Veur de k inder wel een van de
duurste bloemen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestmnn

Foto van Vorden-van-toen

Gezicht op Vorden op de Baakseweg op een zonnige zomerdag in de jaren dertig.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)



Maandag 14 maart een hele dag

MODESHOW
van de grote matenspecialist die ook kleinere ma-
ten heeft, met direkt na afloop van elke show ver-
koop in hotel Bakker te Vorden.

SHOWTIJDEN
's morgens 10.00 uur
's middags 13.30 uur en 16.00 uur.
Toegang gratis inklusief consumptie.

Medewerkende zaken:
DIJKERMAN BLOEMSIERKUNST
SIEMERINK OPTIEK
WULLINK SCHOENMODE

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

%J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Engelconcert no. 7
zaterdag 12 maart
zaal „de Engel" Steenderen

Brainbox
met o.a. ijzersterke nummers van
weleer
Voorverkoop o.a. aan de zaal
Voorprogramma THE BEFF

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Nu 10 gulden
inruilpremie voor elke

oude pan, als u
biereen roestvrijstalen

BK pan koopt.

Fa. D. Jansen
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Te huur: gestofeerde kamers
met eigen in- en opgang, met
gezamelijk gebruik van keu-
ken, douche en toilet, alles c.v.
verwarmd.
Gelegen aan de rand van Ruur-
lo.
Brieven onder nr. 49-1.
Buro Contact.

SCHOORSTEENVEGEN
vanaf het dak

de enige afdoende manier
ROSSEL - BARCHEM

Tel. 05734-642

Voor al uw

Vraag prijsopgaaf bij:

Installatiebedrijf
W. Weulen-Kranenbarg
Zelhem, Tel. 08342-1364.

SINGER NAAIMACHINE
Fa. J. Kerkwijk
Dorpsstraat 20

Ruurlo. Tel. 1384.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Aanleg en onderhoud van tui-
Inen, verkoop van tuinplanten
(alleen op zaterdag).

Hoveniersbedrijf en kwekerij
G.J. Bosman, Kervelseweg 23
HengeloGId.Tel. 05753-2619
De hovenier met erkenning.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.
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Pete Kelly
band

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

INSTALLATIEBEDRIJF

F. PLADDET
Polsteeg 10
7244 PX Barchem
Tel. 05752-6465

Gas-water-electra
ep. huishoudelijke toestellen

TAPIJTREINIGE

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

OPHEFRNGS-Um/ERKOOP
ALLES MOET WEG

40 slaapkamers
80 salonkasten

100 bankstellen
kleinmeubel enz.

met toestemming van K.v.K.

Openingstijden:
maandags gesloten
dinsdags, woensdags en
donderdags 9.00-18.00 uur
vrijdags 9.00-21.00 uur
zaterdags 9.00-17.00 uur

RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2896
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Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft.
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

189, blik 200 gram a 10 stuks, Vrij Produkt

, 4-bordenblik, groente, kip of tomaat, Vrij Produkt 99
Bouillon rundvlees, P0tje 340 mi v r j 199

, kuipje 250 gram, Vrij Produkt 99

, literflacon. vrij produkt 329
Snel koo krijst, pak 400 gram, Vrij Produkt 139

Beschuit, rol 13 stuks, Vrij Produkt 2 voor 145

hazelnoot, Vrij Produkt
, 85 gram, melk. puur of 159

Diepvries spinazie,pak 450 gram, Vrij Produkt 69

, pak 450 gram Vrij Produkt 69

Damesverband
met heehfstnp
20 stuks
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AUM/STVfMUM
Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

, heel blik, groente, kip of tomaat,

, pakje 250 gram, Vrij Produkt 55

Halvarine, kuip 500 gram, Vrij Produkt 99
ZN Vermer K Kolf l©, pak 250 gram, gemalen, vacuüm
verpakt, Vrij Produkt 359

tOaSt, 3 pakjes a 10 stuks. Vrij Produkt 79

Koffiekoeken, pak 250 gram, Vrij Produkt 169

Sprits, pak 250 gram a 25 stuks, Vrij Produkt 169
Tissue keukenrollen, 2 stuks, Vrij Produkt 199
Vloeibaar scnuurmiddel, ton 300 mi QQVrij Produkt

, gevormd, in de maten 38/40, 40/42, 42/44 en 44,46, 199

l

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN

Goedkoper, want wij laten heel brutaal
het merk weg. De kwaliteit blijft,
zo zijn er al 60 artikelen o.a.:

, 20 stuks a 4 gram. Vrij Produkt

, gesorteerd, Vrij Produkt

, zak 250 gram, Vrij Produkt, literpak, Vrij Produkt

Doperwten zeer fijn, , blik 405 gram. Vrij Produkt

Pindakaas, pot 350 gramBouillon kippevlees,
, pot 450 gram, Vrij Produkt,, fles 0,5 liter, Vrij Produkt

NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:

1. zilveren armbandje
2. l handschoen
3. oranje dekzeil
4. l gekleurde handschoen, merk

Skiër .
5. l herder
6. blauw wollen kinderhandschoen
7. kinderhandschoen, Noors motief,

wit/bruin
8. l sjaal
9. Schotse Collie, zonder band

10. l paar gele werkhandschoenen
11. l grijze gebreide rechter hand-
schoen
12. liederenboekje
13. plastic linker handschoen
14. vingerhandschoen, rood/wit/
blauw
15. bruine muts met oranje-witte stre-
pen
16. div. sleutels

Verloren:
1. zwarte portemonnee, inh. enige

guldens
2. linker handchoen, wol-grijs
3. bankpasje, Raob nr. 4100
4. 4 knotten Noorse wol
5. bruine herenportemonnee, inh. f.

100,-, f. 50,-, kleingeld en een kwitan-
tie van een Oosstenrijkse bank.

6. groen nylon gewatteerde jas, wol-
len sjal

7. bruine lederen portemonnee met
giropasje

8. vlag met opschrift lego
9. twee houten schaatsjes

10. steunzool, maat 37
11. gouden kruisje aan gouden kettin-
kje
12. linker Noorse schaats
13. paar handschoenen, blauw-wit
14. 2 x een 65+ pasje in geel etui
15. zwarte portemonnee, inh. f. 6,75
16. l paar suede wanten, beige
17. bruine schooltas met div. boeken
18. diverse sleutels

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden.

Jaarvergadering PKV
De Pluimvee- en konijnen vereniging
hield haar jaarvergadering in zaal de
Herberg onder voorzitterschap van de
heer Berenpas. In zijn openingswoord
dankte de voorzitter de leden voor de
geweldige hulp bij de afgelopen ten-
toonstelling. Deze mag zeer geslaagd
genoemd worden. Zelfs een klein ba-
tig saldo kon vermeld worden. Voor
dit jaar werd.de tentoonstelling vast-
gesteld op 30 september, l en 2 okto-
ber in zaal de Herberg. Dit valt gelijk
met de tentoonstelling van Nutsflora-
lia. Dit is in onderling overleg ge-
beurd, de bezoekers kunnen dan twee
tentoonstelling bezoeken een in de
Herberg en een in het Dorpscentrum.

Bij de bestuursverkiezing waren de
heren Weevers en van Zeeburg aftre-
dend en niet herkiesbaar, hiervoor
werden gekozen de heren Lijftogt en
Snellink. De koekaktie welke in 1981
zo'n sukses is geweest zal nu worden
gehouden op 25 en 26 maart a.s. De le-
den willen zich allemaal weer inzetten
om ook deze koekaktie weer te laten
slagen.
De ui t re iking van de clubbekers, waar
elk lid ieder jaar vol spanning na uit-
kijkt .

De heren Tragter en Lenselink had-
den alles keurig bijgehouden, de na-
volgende uitslagen kwamen uit de
bus. Vermeld dient te worden dat de
heerTragterdewisselbeker mocht be-

houden daar hij deze drie maal ge-
wonnen had met de vermelding dat
a.s. zaterdag 5 maart de eerste dieren
weer getatoueerd kunnen worden bij
Weevers, sloot de voorzitter de verga-
dering. Volgende ledenvergadering is
op 17 maart a.s. in de Herberg.

Wisselbekers 1982-1983
Grote Hoenders: 1. J. Rouwenhorst
2.94 punten; 2. H. Berenpas 2.38; 3.
H.G.J. Horstman 2.13. Dwerghoen-
ders: 1. G.W. Tragter 3.33; 2. M. Klein
Bramel 2.16; 3. H. Berenpas 1.88. Ko-
nijnen grote rassen: 1. W. Rietman
3.37; 2. G J. ten Bokkel 2.80; 3. L.G.
Weevers 2.52. Konijnen midden ras-
sen: 1. G. Lenselink 3.61; 2. H.G.J.
Horstman 3.31; 3. H. van Heerde 2.99.
Konijnen kleine en dwergrassen: 1. M.
Kroneman 2.27; 2. Mevr. v. Heerde-
Wassink 1.88; 3. J.G. Derksen 1.55.
Alleen T.T. Vorden Jeugd. Hoenders: l.
Henry Rietman. Jeugd Konijnen: 1.
EdBruinsma3.28;2.H.Bakering3;3.
Hanry Wassink 2.33.

Streektaal-avond
van de vereniging
"Oud Vorden"
In een goed bezette "schuur" van ho-
tel Bloemendaal hield de heer Kro-
senbrink, directeur van het Staring In-
stituut te Doetinchem, een lezing
voor de vereniging "Oud Vorden".

De heer Krosenbrink behandelde de'
poëzie en proza in de streektaal zoals
deze tot dusver gepubliceerd is. Hij
behandelde o.a. het werk van Johanna
van Buuren, Hans Keuper, Max Holt
en Gerrit Oding en droeg daar diverse
gedichten uit voor, bij een en ander
een duidelijke uitleg gevend.

Na de pauze las hij twee verhalen uit
"Tronselers", een verzameling voor
door hemzelf geschreven korte verha-
len. Door de specifieke Achterhoekse
manier van spreken en voordragen
was het betoog bijzonder prettig om
naar te luisteren en kon het door
iedereen goed begrepen worden. De
vereniging kan dan ook op een succes-
volle avond terugzien.

Fakir-hypnotiseur
Madrahasj naar
"de Herberg"
Op koninginnedag 30 april komt de
Herberg met een actractief program-
ma. Fakir- tevens hypnotiseur Madra-
hasj komt op deze avond naar Vorden.
Madrahasj die al in diverse shows op
T. V. te zien is geweest zal een halfuur
durende fakir-show en een 45 minu-
ten durende hypnose-show verzor-
gen.

Men kan getuige zijn van vuurvreten,
spijkerbed-liggen enz. en met als
hoogtepunt van de avond zullen een
zevental mensen onder hypnose wor-
den gebracht en voor een verbazing-
wekkend en lachwekkend doch uiterst
plezierig aandoend schouwspel zor-
gen.

Alles vindt plaats zonder enige vorm
van trucage. Kaarten voor deze zater-
dagavond zullen binnenkort in voor-
verkoop te krijgen zijn.
Families, buurten of andere gezel-
schappen kunnen nu al tafels reserve-
ren want er zullen maximaal 250 per-
sonen worden toegelaten.
De dansmuziek op deze avond zal
worden verzorgd door het orkest
"Transit".

CONTACTISPORTOVERZICHT

Het zaalvoetbalteam van de Boonk l en de Dorpsstraat/Ruurloseweg hebben in
poule A de leiding genomen hij het stratentoernooi dat wordt georganiseerd door
"Velocitas".

De uitslagen uit deze eerste speela-
vond in de sporthal 't Jebbink waren:
Dorpsstraat - Kranenburg Oost 3-1;
De Boonk l - Brinkerhof 6-0; Over-
weg - de Boonk 2 1-1; De Boonk l -
Dorpsstraat 1-1; Kranenburg Oost -
Brinkerhof 2-1; Dorpsstraat - Over-
weg 5-3; De Boonk 2 - Kranenburg
Oost 1-1; Overweg - de Boonk l 0-5;
Brinkerhof- de Boonk 2 2-1.
De stand in poule A luidt: l. de Boonk
l, 3 gespeeld - 5 punten; 2. Dorps-
straat/Ruurloseweg 3-5; 3. de Boonk 2
3-4; 4. Kranenburg Oost 3-3; 5. Over-
weg 3-1; 6. Brinkerhof 3 gespeeld - O
punten.

Op 14 maart wordt het toernooi voort-
gezet.
In poule A worden dan de volgende
wedstrijden gespeeld:
De Boonk l - Kranenburg Oost; Brin-
kerhof - Dorpsstraat/Ruurloseweg;
Kranenburg Oost - Overweg; Dorps-
straat/Ruurloseweg - de Boonk 2;
Overweg - Brinkerhof; De Boonk 2 -
de Boonk 1.

Poule B begint deze avond met de vol-
gende wedstrijden: Hoetinkhof- Insu-
lindelaan; Molenplan Wiersser-
broekweg; B.v. Hackfortweg - Kra-
nenburg/Eikenlaan.

Uit het Ratti-kamp
Trainer A. Peters zal ook het komend
seizoen de zondagselectie van Ratti
onder zijn hoede houden.
Evenzo heeft het bestuur van Ratti
het dienstverband met de heer K.
Nieuwenhuis, trainer van de zaterdag-
selectie verlengd.
Na een dienstverband van zes jaar
heeft de heer Rekers gemeend zijn
functie als dames-trainer neer te moe-
ten leggen.
Voor deze opengevallen functie zoekt
het bestuur van Ratti nu een opvolger.

s.v.Ratti zoekt
veteranen
Bij de sportvereniging Ratti wordt ook
aan oudere spelers (30 jaar en ouder)
de gelegenheid geboden incidenteel
voetbal te bedrijven. Dit veteranen-
elftal speelt niet in kompetitieverband
dus. Echter hebben een aantal vetera-
nen afgehaakt en om nu niet te vaak
een beroep te hoeven doen op kompe-
titiespelers ziet men thans uit naar
versterking.
Indien er dus mannen zijn die eens
per 2 of 3 weken een balletje willen
trappen dan is daarvoor gelegenheid.
Men kan alle inlichtingen verkrijgen
bij wnd. secretaris J. Huitink, alsook
op voetbaldagen in het klubhuis.

V.V. Vorden
Programma zaterdag 5 maart:
Ruurlo Ao - Vorden Ao, Lochem A l -
Vorden Al, Vorden BI - Gazelle BI,
Vorden B2 - Wilh. SSS B3, Vorden Cl
- Zutphen Cl, Eerbeek C3 - Vorden
C2, Warnsveld C2 - Vorden C3.

Programma zondag 6 maart:
Pacelli - Vorden, Vorden 2 - Vios-B 3,
Bredevoort l - Vorden 3, Vorden 4 -
Be Quick 4, Vorden 5 - SHE 4, Vorden
6 vrij, Socii 6 - Vorden 7, OBW9 - Vor-
den 8.

Winst voor Velocitas
tegen Gorssel
Het eerste team van zaalvoetbalvere-
niging^felocitas" won in de sporthal
't Jebl^K met 5-3 van het lager ge-
klasseerde Gorssel. Al na twee minu-
ten bracht Appie Wentink de stand op
1-0. De thuisclub behield het initiatief
en tooMe Appie Wentink zich uiter-
mate j^Buktief.
Met twee uitstekende doelpunten
zorgde hij voor de ruststand 3-0.
In de tweede helft zakte bij Velocitas
het spelpeil. Daarentegen trok Gors-
sel mede door uitstekend keepers-
werk van Gerrit Bijenhof het spel naar
zich toe. Velocitas doelman Tonnie
Haverkamp werd drie maal achtereen
geklopt 3-3 De thuisclub slaagde er
hierna in het initiatief weer over te ne-
men. Eerst stelde Corry ten Barge zijn
teamgenoot Appie Wentink instaat 4-
3 te scoren, waarna hij zelf voor de
eindstand 5-3 zorgde.
Velocitas 2 speelde met 3-3 gelijk te-
gen Helios, terwijl met niet minder
dan 9-0 van Gorssel 2 werd gewon-
nen.

M. Knippen winnaar
open Vordense
tafeltennis-
kampioenschappen
De beide organisatoren van de open
Vordense tafeltenniskampioenschap-
pen Marcel Martinus en Harry Die-
ters hebben hun inspanning beloond
gezien, want in totaal namen zaterdag
60 personen aan deze onder auspiciën
van de tafeltennisvereniging Treffers
'80 gehouden kampioenschappen
deel.
Inzet was onder meer de fraaie "Her-
berg"-trofee, beschikbaar gesteld
door Corry ten Barge. Bij de heren
ging M. Knippen met de titel strijken.
In de finale versloeg hij de kampioen
van vorig jaar F. Evers met 21-16, 21-
12, 16-21 en 21-13.

Deze Evers was in de finale gekomen
doordat hij bij de halve finales op ver-
rassende wijze van Vruggink uit Hen-
gelo won. Knippen won in de halve fi-
nale van W. Voortman.
D. de Beus kwam als winnaar uit de
verliezersronde te voorschijn.
Bij de meisjes, die bij de junioren wa-
ren ingedeeld, werd Carolien Kramp
kampioen. De titel bij de junioren
ging naar Gerhard Weevers; 2. Peter
v.d. Wal; 3. Rens van Houte.
Frans Hovenkamp kwam als winnaar
uit de verliezersronde te voorschijn.
Het was voor het derde achtereenvol-
gende jaar dat deze open Vordense ta-
feltenniskampioenschappen door de
"Treffers '80" werden georganiseerd.

Dammen
In Huissen vonden afgelopen zater-
dag de Gelderse kampioenschappen
voor het voortgezet en het basisonder-
wijs plaats. De Zutphense Don Bosco-
school, met de DCV-ers Rik en Jürgen
Slütter, Michiel Boerkamp en John
Kuin wist het kampioenschap binnen
te halen en zich daarmee te plaatsen
voor de halve finales van Nederland.
In de finale eindigden ze als eerste
voorde scholen uit Huissen, Lunteren
en Barneveld. Jürgen Slütter behaal-
de uit 6 gespeelde partijen 11 punten;
Rik Slütter en Michiel Boerkamp 9
punten en John Kuin O punten.
Bij het voorgezet onderwijs nam een
team van de Vordense Landbouw-
school deel. In de voorronde werd een
2e plaats bereikt waardoor men zich
plaatste voor de finale. In de laatste
wedstrijd werd van de Lorentzschool
uit Arnhem verloren, waardoor men
zich net niet kon plaatsen voor de Ne-
derlandse halve finale. Een derde
plaats was het resultaat. Topskorer
was Martin Boersbroek met 7 punten,
gevolgd door André Klein Gelting (6
punten), Hen Tekelenburg en Wim
Berenpas (4 punten).

In de onderlinge kompetitie werd ge-
speeld: senioren Hoofdklasse: J. Mas-
selink - H. Klein Kranenbarg 1-1; H.
Ruesink - G. Wassink 1-1; H. Graas-
kamp - J. Krajenbrink 0-2; W. Wesse-
link - S. Wiersma 2-0; G. ter Beest - J.
Lankhaar 1-1.
Eerste Klasse: W. Sloetjes - J. Hoe-
nink 1-1; J. Lamers - S. Buist 0-2; B.
Hiddink - B. Wentink 2-0; B. Breuker-
D. van Rikxoort 1-1.
In de Hoofdklasse leidt Wieger Wes-
selink (14 uit 8) gevolgd door Johan
Krajenbrink (12 uit 6), Gerrit Wassink
en Henk Ruesink (10 uit 7).
In de Eerste Klasse is Gert Hulshof lij-
staanvoerder (l l uit 7). Bernard Breu-
ker heeft evenveel punten maar 2
wedstrijden meer gespeeld. Wim
Sloetjes (8 uit 5) en Herman Wansink
(8uit 7) zijn in de achtervolging.
Jeugd: B. van Zuylekom - J. Dijk 0-2;
M. Boersbroek - W. Berenpas 0-2; B.
Voortman - F. Ibrahim 2-0; W. Huls-
hof-J. Brandenbarg 2-0; J. Slütter-H.
Berenpas2-0; A Bouwman-W. Hoe-
nink 2-0; R. Slütter - E. van Est 2-0; J.
Kuin - M. Boerkamp ^fe ( ' Brink-
man - E. BrummelmarflFl; J. Bran-
denbarg - F. Ibrahim 1-0.
Wim Berenpas staat met 49 punten
uit 27 wedstrijden 4 punten voor op
Jürgen Slütter die l wedstrijd minder
gespeeld heeft. Marti^fcoersbroek
(40 uit 29) en Rik SlütW(39 uit 24)
volgen goed.

B.V. Kranenburg
Het eerste team behaalde na de karna-
valstop een afgetekende 4-26 over-
winning op KOT.
De reserves echter konden het tegen
de Gouden Druif 4 niet bolwerken.
Met een 35-31 nederlaag keerde men
uit Drempt terug.
Kranenburg 3 was weer ouderwets op
dreef. Excelsior 3 uit Baak werd vers-
lagen met 40-25.
Kranenburg 4 daarentegen moest in
Baak in Excelsior 4 haar meerdere er-
kennen. Hier was de uitslag 38-31.
Het vijfde team had vrijaf.

Zege Vordense
waterpolodames
De dames l van Vorden '64 hebben
zaterdagavond de competitiewed-
strijd tegen de Nymph uit Gorssel op
overtuigende wijze met 6-0 gewon-
nen. De Vordense dames kwamen al
spoedig op een 3-0 voorsprong door
doelpunten van Diseree Westerveld;
Marieke Velhorst en Hermien Ties-
sink.

Jacqeline ter Huerne, Hermien Ties-
sink en Diseree Westerveld zorgden
in de laatste twee speelperiodes voor
de stand 6-0.

Forse nederlaag
Treffers '80
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers '80"
heeft de thuiswedstrijd tegen TTVD
met l -9 verloren. Fons Evers redde de
eer. Het tweede team verloor met 3-7
van Reflex 2. W. Voortman, R. I lbrink
en W. Jansen wonnen elk één partij.
Bij de junioren won het eerste team
van 6-4 van Smash. Gerard Weevers
won al zijn partijen. Peter van der Wal
won tweemaal, terwijl Jeroen den En-
tink één partij in winst omzette. Tref-
fers 2 verloor met 3-7 van Grol Zeven.
Ilbrink, Wiekart en Schouten wonnen
elk één partij. Het derde team won
met 9-1 van Vios Zes. T. Hovenkamp
en R. Bruinsma wonnen elk drie par-
tijen. E. Nijenhuis won tweemaal.

Gemakkelijke zege
Dash dames
tegen Sudosa Assen
De dames van Dash uit Vorden kre-
gen zaterdagmiddag Sudosa uit Assen
op bezoek. De bezoekers bleken over
een zwakke ploeg te beschikken waar-
mee de Dash dames geen enkele
moeite hadden. In de eerst set liep
Dash duidelijk sterker naar een 15-6
zege. In de tweede set dreigde de con-
centratie wat te verslappen, waardoor
Sudosa de schade tot 15-11 beperkt
kon houden. In de derde set won Dash
met 15-13 zodat binnen het uur de 3-0
overwinning bereikt was.

De heren l speelden thuis met 2-2 ge-
lijk tegen DVO uit Hengelo. Aanvan-
kelijk leek deze wedstrijd niet ge-
speeld te worden wegens het niet op-
komen van de scheidsrechter. Uitein-
delijk werd toch gespeeld, waarbij
bleek dat de Vordenaren in eerste in-
stantie niet al te gemotiveerd waren.
Setstanden tweemaal 8-15 in het voor-
deel van DVO. Dash kwam toen zeer
sterk terug en won de beide laatste
sets met 15-5 en 15-3.
De dames 2 verloren met 3-0 van
Wilp. Zaterdag gaan de dames van
Dash op bezoek bij SVS uit Schalk-
haar.

Veldtoertocht
V.R.T.C. "De 8 kastelenrijders" te
Vorden, organiseert op zondag 6
maart een veldtoertocht. Lengte van
deze tocht is ca. 45 km. De route loopt
o.a. over de Lochemse berg, Bar-
chemse berg en door het Grote Veld.

Men kan inschrijven en starten op het
Gem. Sportterrein aan de Oude Zut-
phenseweg.

Voor inlichtingen: H.J. Pardijs, Wil-
denborchseweg 7, tel. 6700.

Kleine zege polojeugd
De jeugd van "Vorden '64" heeft de
uitwedstrijd tegen de Bevers met 1-2
gewonnen. In de eerste periode kwam
Vorden met 1-0 achter. In de derde
periode werd het via Mark Karmiggelt
1-1; terwijl Arnoud de Koning in de
vierde periode voorde winnende tref-
fer zorgde 1-2.

M. Doornink won
klaverjassen
In zaal Schoenaker bleek afgelopen
vrijdagavond M. Doornink de sterk-
ste. De tweede prijs ging naar de heer
A. Hartman; derde werd de heer H.
Takkenkamp. De poedelprijs ging
naar mevrouw Stoffels. Op 18 maart is
er een vervolg.

Zaterdag 5 maart
slipjacht
De slipjacht die de afgelopen weken
tot tweemaal toe werd uitgesteld is nu
gepland voor zaterdag 5 maart. Het
gezelschap vertrekt vanaf hotel Bak-
ker naar Kasteel Vorden, waar aan-
sluitende de jacht wordt aangeblazen.

Gymnastiek vereniging
Sparta
Zaterdagmiddag 26 februari waren er
weer de springwedstrijden in Rayon
Berkelstreek. Dit jaar gehouden in de
Spilbroekhal te Neede. 27 meisjes
hebben hieraan deelgenomen.
Sparta l, meisjes 10-12jaarbehaalden
2 x 3e prijs.
Sparta 2, meisjes 10-12 jaar 2 x een 3e
prijs.
Sparta3,jeugdturnsters, l x 2e prijs en
3e prijs.
Sparta 4, turnsters, 2 x ere prijs en l x
2e prijs.
Allemaal gefeliciteerd.

Adieu! Kerk-cent
Hij kwam er in vroeger jaren veel, in de kerk.
En graag ook. Op zaterdag al werd hij aan de zondagse kerkgang herinnerd.
Wanneer immers de meeste, hoewel weinige, guldens al van hand tot hand
waren gegaan in de winkel of op de markt, kreeg hij, de cent, een apart plekje
in de keukenkast vlak bij de even kerkse pepermunt.
Niet dat de cent het nou zo op dat gezelschap gemunt had, maar ons munt-
stuk muntte uit in verdraagzaamheiden liet zich door de peper-geur niet van
zijn stuk brengen.
Hij was inderdaad uit het goede koper geslagen.
En dan, na een nachje slapen, werd het zondag...
In het tasje van de vrouw of de jaszak van de man mocht hij mee. Een enkele
keer in een kinderhandje.
Het voelde lekker fris. Hoewel, hij het soms wat benauwd kreeg in het stevig
dicht-geknepen kinderhandje, dat de kostbare cent voor geen geld verliezen
wou.
Ze gingen naar de dorpskerk te voet, per fiets of in de koets. Er kwamen on-
derweg steeds meer kerkgangers en ook steeds meer kerk-centen bij.
De kerk liep vol, met mensen.
De dienst begon.
De cent kende de liturgie als regelmatig kerkganger uit-zijn-munt.
En soms, ja soms moest hij samen met de andere centen wel es een beetje la-
chen om een lied dat de dominee liet zingen: "Neem mijn zilveren mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud"..
De cent wist dat zijn baas (vrouw of man) ook „niets-daarvan "had meege-
nomen naar de kerk.
Maar de koperen-cent zei niets. "Spreken is zilver, zwijgen is goud".
Samen moesten de centen wel een beetje lachen, voorzichtig.... Je mocht de
dienst niet verstoren met gelach van klinkende munt.

Maar dan eindelijk, na een lange/lange preek kwam de collecte.
De cent was er terecht een beetje trots op datje dat moeilijke woord ook met
een c schreef. Met twee e's zelfs.
Twee mannen of soms nog meer, het waren wel altijd mannen, gingen de
kerk door met een soort lange hengelstokken.
Ze trokken er zwarte handschoenen bij aan.
Het was ook een deftig, plechtig gebeuren.
Vele centen waren weer ter kerke gekomen.
Het werd dan ook een feestelijke, zondagse reünie van al die centen. Ze had-
den elkaar veel te vertellen. Daar waren ze uit-muntend in. Wat ze niet al
meegemaakt hadden in voorbije week! Ook een cent kan raar rollen. Dat is
niet het privilege van een dubbeltje.

Maar nu op l maart 1983... (zal ik nog doorgaan, het wordt een verdrietig
verhaal) nu is de cent geen cent meer waard, geen rooie cent. Of beter
eigenlijk: de cent is te duur.
En daarom: Weg cent.
En hij was altijd nog wel veel vromer dan de gulden!
Kwam veel meer in de kerk.
De gulden had wel op zijn rondje stan "God zij met ons"..., maar ja, in de
kerk.... niet zoveel, hoor.

Maar toch, zondagavond, in de avonddienst in de Dorpskerk, liet een aardig
klein meisje haar collecte-geld vallen.
Met een sierlijke boog rolde en holde het 't kerkpad in.
Het was een gulden!

Nee, de cent komt er nou niet meer, nooit meer, in de kerk.
Adieu, kerk-cent.

Welkom zilveren gulden.
En ik hoop datje net zo vaak en net zo graag in de kerk komt als je trouwe
koperen-voorganger van vroeger, de kerk-cent.

Voor beide geld-t: A Dieu!


