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Gelderse Maatschappij
van Landbouw
Het gonst momenteel van de aktiviteiten binnen de afdeling Vorden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. In 1883 (de
juiste datum is niet bekend) werd namelijk in Vorden een zelfstandige afdeling opgericht. Voor 1883 ressorteerde Vorden onder
de afdeling Zutphen. De provinciale GmvL werd reeds in 1845 opgericht. Een 100-jarig bestaan is natuurl i jk geen sinecure.
Niet alleen een uitstekende gelegenheid dit uitbundig en op gepaste wijze te vieren, maar het schept natuurl i jk ook verplichtin-
gen.

Als bestuur wil je immers naar buiten
treden en dan graag op een wijze
waarvan de mensen later zeggen
"Weetje nog dat gouden feest van de
GmvL". Zo zijn ook zo ongeveer de
gedachten van de bestuurders in Vor-
den. Weliswaar duurt het nog een paar
maanden alvorens de festiviteiten
plaats vinden, maar er is een gezegde
dat luidt dat grote gebeurtenissen hun
schaduw ver vooruit werpen.

Funktie
De funktie die de Gelderse Mij. van
Landbouw gedurende deze eeuw in
het dorpsleven van Vorden heeft be-
kleed is niet gering. Het plattelandsle-
ven in de Achterhoek stond in vroege-
re jaren wat betreft allerhande voor-
zieningen en levensomstandigheden
op een wel zeer laag pitje. De GmvL
ter plaatse heeft op allerlei gebied ge-
tracht de boerenbevolking naar een
hoger levensplan te t i l len.
De voorvaderen van de huidige leden
hebben veel pionierswerk verricht
(we komen hier elders in dit verslag op
terug).
Ook in de na-oorlogse periode heeft
de afdeling Vorden van de GmvL van
zich doen spreken.
Zo heeft de GmvL te Vorden een be-
langrijke bijdrage geleverd bij het tot
stand komen van de landbouwschool
en de landbouwhuishoudschool (de
tegenwoordige namen zijn respektie-
velijk School voor algemeen vormend
biologisch en agrarisch onderwijs en
de LHNO).
Met name de oud-wethouder van
Vorden, wijlen de heer G.J. Weuste-
nenk, vele jaren sekretaris van de af-
deling Vorden van de GmvL, heeft
zich op dit punt zeer verdienstelijk ge-
maakt.

Gelijkwaardig bestaan
De heer A.G.Mennink, voorzitter van
de afdeling van 1959-1979 heeft van
nabij vele ontwikkelingen de revue
zien passeren en kan hier nog met veel
vuur en enthousiasme over vertellen:
Mennink: "Het is door de jaren altijd
het streven geweest van de "Gelder-
se" om de landbouw een gelijkwaar-
dig bestaan te geven. Gelijkwaardig
aan de groepen buiten de landbouw.
Daarom is het landbouwonderwijs
ook zo belangrijk. Het draagt er name-
lijk toe bij om de boer "kundig" te ma-
ken. In vroegere jaren had je op de
boerderij nog vaak vrijgezelle ooms en
tantes thuis. Die kwamen echt niet
verder dan het bedrijf waar ze woon-
den. Het volgen van onderwijs na de
lagere school was er niet of nauwelijks
bij. Ik zal je een voorbeeld geven.
Vroeger was er bij ons thuis een oom
die hartstikke goed kon leren. Er was
even sprake dat hij naar de MULO
zou gaan. Dat kostte echter een rijks-
daalder. Toen werd gezegd blijf jij
maar mooi op de boerderij. Veel te
duur. Mijn oom had wel onderwijzer
kunnen worden", aldus Mennink die
nogeens het belang van het onderwijs
benadrukte.

Bedrijfsverzorging
Mennink weet nog goed toen hij de
eerste vergadering als voorzitter leid-
de en waarover hij zelf niet zo tevre-
den was. De huidige voorzitter de
heer H. Pelgrum en vele jaren sekreta-
ris zei toen "Mennink het is Uw taak
om er voor te zorgen dat er een onder-
linge ziektekostenverzekering en een
bedrijfsverzorgingsdienst komt".
Tussen twee haakjes de heer Pelgrum
zal wegens ziekte een deel van de
voorbereidingen van het gouden feest

moeten missen. Vanuit het zieken-
huis in Zutphen zei hij ons geksche-
rend in opgewekte stemming: "Alles
gaat gewoon door, als voorzitter moet
je kunnen delegeren".
Enfin de woorden die Pelgrum in 1959
tegen Mennink sprak waren niet aan
dovemansoren gezegd want reeds in
1963 werd de bedrijfsverzorgings-
dienst opgericht. Een bedrijfsverzor-
ger kostte toen f. 1,50 per uur. Deze
bedrijfsverzorgingsvereniging van de
Ring Hengelo, Vorden, Warnsveld is
inmiddels uitgegroeid tot een vereni-
ging van 20.000 leden verspreid over
de provincies Gelderland, Drente en
Overijssel. De vereniging heeft 600
mensen in vaste dienst. Mede-oprich-
ter Mennink heeft er 15 jaar de voor-
zittershamer gehanteerd. De ziekte-
kostenverzekering kwam in 1966 tot
stand.

Bestemmingsplannen
Veel heeft de Gelderse in de na-oor-
logse jaren te maken gehad met de
waterbeheersing (waterschap Berkel
en Baakse Beek). Het regelen van ver-
goedingen voor geleden schade. De
ruilverkaveling Warnsveld-Vorden
etc. etc.
Wanneer de bestemmingsplannen ter
sprake komen gaat Mennink er nog-
eens goed voor zitten. Bestemmings-
plannen? "Dat heeft ons als bestuur-
ders veel tijd gekost, maar het was het
waard. Vorden was de tweede ge-
meente in Gelderland die met een be-
stemmingsplan kwam (Ermelo was de
eerste, volgens Mennink). Een plan
met zeer beperkende bepalingen voor
de varkens- en pluimveehouderij. Wij
hebben het initiatief genomen het
plan in die vorm te bestrijden. We
hebben de boeren gezegd wat hun bo-
ven het hoofd hing. In totaal kwamen
er 300 bezwaarschriften binnen. Ge-
lukkig werd er behoorlijk aan de wen-
sen van de landbouw tegemoet geko-
men", zegt Mennink niet zonder trots.
Ook hebben Mennink en de zijnen
veel moeten praten en vergaderen
over het Steckplan Oost-Gelderland.
"We hebben bewijzen aangedragen
dat de ontwikkeling van de landbouw
in gevaar komt. Het resultaat was dat
het streekplan geschoond werd van al-
le belemmeringen voor de land-
bouw", aldus Mennink.
Bij de "Gelderse" is men uitermate te-
vreden over de samenwerking met het
gemeentebestuur. Men denkt dan
met name aan het verlenen van bouw-
vergunningen, droogteschaderegelin-
gen e.d. Al gedurende zo'n 10-15 jaar
is er een uitstekende samenwerking
met de plaatselijke afdelingen van de
ABTB en CBTB. Driemaal per jaar is
er een gezamenlijke bijeenkomst, ter-
wijl de reisjes en excursies ook geza-
menlijk worden georganiseerd.

Gascommissie
De problemen waar de GmvL van nu
zich op dit moment onder andere mee
bezig houdt is de bekende nota Zes
van de Gamog. In de periode van 8-14
mei worden er 202 percelen in het bui-
tengebied op gas aangesloten. In to-
taal zijn 319 percelen onrendabel.
Verwacht wordt dat van dit laatste
aantal toch nog zo'n 20 procent zal
worden aangesloten.
Er is nu een gascommissie in oprich-
ting waarin de GmvL, ABTB en
CBTB is vertegenwoordigd. Ook
krijgt de GmvL in de toekomst te ma-
ken met de meststoffenwet. De mel-
dingsplicht voor bronwater. Bestem-
mingsplannen. Allemaal zaken waar-
mee nog eens duidelijk is aangegeven
van welk een betekenis de "Gelderse"
in de Vordense samenleving is.

Historie
We hebben het hierboven al geschre-
ven, op welke datum de afdeling Vor-
den van de GmvL werd opgericht is in
geen enkel notulenboek terug te vin-
den. Wel zeker is dat het was in het
jaar 1883. Het initiatief hiertoe werd
genomen door de heren Baron van
der Borch tot Verwolde, Berend Ko-
ning, D. Pardijs (Meulenbrugge) en
Baron van Nagel van Ampsen. Men
werd bijgestaan door Mr. Sickesz van
de Cloese, die in 1879 tot voorzitter
van het Hoofdbestuur van de Maat-
schappij was benoemd.
Middels de GmvL werd in Vorden
een veefonds en een paardefonds op-
gericht. Het is mede haar werk ge-
weest dat de zuivelfabriek, boeren-
leenbank en "De Eendracht" tot stand
zijn gekomen. In 1903 werd door de
afdeling de eerste stier aangekocht
van de heer Dibbits uit Angerlo voor
135 gulden JjTiomenteel kost een fok-
stier zo'n flÉ) duizend gulden!). De
stierenvere^fèing op zich ging in 1910
van start.
Men was echt tevreden over de aktiv i-
teiten van de stieren 'Toon" en "Hen-
drik", wa?.£M3 we in de oude boeken
lezen dat^Pveel verbetering in de
kwaliteit van de koeien hebben ge-
bracht.

Meester Bieleman
Nadat in 1888 een poging van Baron
van der Boch schipbreuk had geleden
een zuivelfabriek op te richten, liet de-
ze gedachte Meester Bieleman niet
los. Meester Bieleman was het hoofd
van de openbare lagere school in het
dorp en werd later benoemd tot Rijks-
zuivelinspekteur. Hij ging studie ma-
ken van een boterfabriek (in Friesland
waren die er toen al). Het zag wel kans
van slagen en zag hierin tevens de mo-
gelijkheid om het slaafse leven van de
boerenvrouwen te verbeteren, wat hij
jaren later ook inderdaad kon konsta-
teren in de betere verzorging van de
kinderen die op school gingen. Zo
kwam in 1893 de eerste stoomzuivel-
fabriek op de zandgronden van Gel-
derland en Overijssel tot stand met 95
leden. Met behulp van enige dorpsbe-
woners waren de boeren erin Vorden
in geslaagd om 13.000 gulden bij el-
kaar te brengen in aandelen van f. 50,-.
Heden ten dage funktioneert de zui-
velfabriek in Vorden nog optimaal!
De boerenleenbank (de huidige Ra-
bo-bank) werd in 1905 opgericht.

Vakschool voor
boterbereiding
Aan het geven van cursussen op het
gebied van landbouw werd reeds in
1901 mee begonnen. In Ampsen werd
een cursus in boterbereiding gegeven,
welke door 25 meisjes werd bezocht.
Deze "vakschool" werd later ver-
plaatst (de GmvL had beslag op deze
school kunnen leggen) naar de boer-
derij van Eyerkamp op Hilferink in
Delden.
Jn 1906 kocht de GmvL de eerste
kunstmeststrooier. Ter gelegenheid
van het 25- en 40-jarig bestaan van de
afdeling werd er in 1908 en 1923 een
landbouwtentoonstelling gehouden.
Ook vond er in 1935 een dergelijke
tentoonstelling plaats.
Ook heeft de GmvL zich rondom
1900 het lot van boeren aangetrokken
die door rampen waren getroffen. Zo
werd er in 1902 aan meegewerkt om
het mogelijk te maken dat er vee werd
verzonden aan de stamverwanten in
Zuid-Afrika die door de bekende boe-
renoorlog in een treurige toestand
verkeerden.
Het stieren reglement, de zomertijd,

kalverschetsen, biggenmerken, het af-
nemen van biggen, het afnemen van
granen, algemene handels voorwaar-
den, schade van schadelijk gedierte en
wild. Allemaal zaken die door de jaren
heen bij de GmvL ter hand werden
genomen. Het 75 jarig bestaan van de
afdeling werd gevierd in 1958. Dit ge-
schiedde middels een tweetal propa-
ganda feestavonden in het voormalige
Nutsgebouw.

Viering honderd jarig
bestaan
Momenteel is men bij de GmvL bezig
met de voorbereidingen van de festi-
viteiten rondom dit gouden jubileum.
Een paar jaar geleden werd het idee
gelanceerd om een revue te brengen.
Er werd een revuecommissie be-
noemd onder voorzitterschap van de
heer R.G. Mennink Jr. (Mennink Jr. is
in de voetsporen van zijn vader getre-
den en heeft thans ook zitting in het
bestuur van de GmvL). De heer J.
Lichtenbarg uit Laren werd verzocht
een revue te schrijven. Henk Bielder-
man zorgt voor de liedjes. Inmiddels is
de revue klaar en heeft als titel meege-
kregen "Alle Machtig '83". Het wordt
een breed programma van liedjes,
sketsjes, ballet. Een duik in het verle-
den, het heden, allemaal ingrediënten
die volgens Reint Mennink ervoor
zorgen dat het een revue wordt waar
met genoegen naar zal worden geke-
ken en geluisterd.
Binnenkort zal een begin worden ge-
maakt met de repetities. De regie is in
handen van de schrijver zelf J. Lich-
tenbarg. Het ligt in de bedoeling een
aantal avonden in het dori|^ntrum
op te voeren. De data 21,21^P 26 ok-
tober staan reeds vast. Men hoopt
echter op meer avonden.

Huidig bestuur -
Het huidige bestuur van de^pnvL af-
deling Vorden bestaande uit H. Pel-
grum, voorzitter, B. Abbink vice-voor-
zitter, H. Bouwmeester, sekretaris, J.
Vruggink, 2e sekretaris, J. Rietman,
penningmeester en de leden H. Rou-
wenhorst en R.G. Mennink zal op een
nog nader te bepalen datum ter gele-
genheid van het gouden jubileum een
receptie geven.
Het bestuur kent overigens nog twee
adviserende leden te weten de heren
E. Snoeijink en J. Kevelam, terwijl Jan
Abbink als afgevaardigde van Jong
Gelre de bestuursvergaderingen be-
zoekt.

Vordense dammers
in Parijs
Henk Ruesink en Gerrit Wassink heb-
ben in een invitatietoernooi in Parijs
een prima resultaat behaald. Er waren
35 deelnemrs uit Frankrijk, België,
Italië, Spanje, Verenigde Staten en
Nederland, die in 7 ronden volgens
het zg. Zwitserse systeem speelden.
Henk Ruesink won de eerste drie ron-
den en speelde 4 keer remise, en be-
haalde een keurige 3e plaats achter
winnaar en internationaal grootmees-
ter LUC Guinard (Fr.) en oud-wereld-
kampioen Iser Koeperman. Tegen
Guinard had Ruesink zelfs nog winst-
kansten, maar tot grote opluchting
van de organisatoren, die liever een
Franse winnaar zagen werd het nog
remise. Gerrit Wassink ging als sup-
porter mee, maar mocht te elfder ure
toch nog deelnemen. Hierdoor was
zijn spel niet optimaal, en hij werd ge-
deelde 14e met 7 punten; maar er had
duidelijk meer ingezeten.
De einduitstand aan kop: 1. Guinard
11 pnt., 2. Koeperman, 3. Ruesink, 4.
Stokkel, 5. Palmer, 6. Hermelink, 7.
Ladage, 8. Delhom allen 10 punten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van kracht, macht, dodend geweld
loopt dood. Er is maar één weg ten le-
ven: die van Jezus Messias.
De zaak van God gaat door: de bezie-
lende kracht van de opgestane Heer
gaat door de wereld. Het leven wint,
omdat het in Jezus Christus gewon-
nen heeft. Dat houdt de moed er in.
En het leven ook.

Gehoord
Pasen ..... , dat is het hele eier-eten van
de kerk.

Zendingsavond
De zendings commissie van de Her-
vormde gemeente houdt een zen-
dingsavond op volgende week don-
derdag 14 april, in "de Voorde", Kerk-
straat 15. De heer Kling hoopt daar te
vertellen over zijn werk in dienst van
de zending op de Philippijnen.
Iedereen is er hartelijk welkom: don-
derdagavond 14 april.

De
Er komen 48 gasten uit Mc. Pherson,
Amerika een paar dagen (ook) naar
Vorden, samen met o.a. Dr. Jan van
Asselt, docent aan het Mc. Pherson
College te Mc. Pherson, Kansas,
U.S.A. De data zijn dinsdag 21 juni
(aankomst), woensdag 22 juni en don-
derdag 23 juni (vertrek).
De helft heeft nu een gastgezin, is on-
der-de-pannen.
Wilt u met de volgende helft begin-
nen....?! Graag een berichtje/een tele-
foontje naar het adres: Ruurloseweg
19, telefoon 1366.
En alvast bedankt.
Het Mc. Pherson Studentenkoor
geeft, samen met het Vordens Man-
nenkoor een concert in de Vordense
Dorpskerk op woensdagavond 22 ju-
ni. Kan prachtig worden!

Het Zuiderzee-fonds
A. s. zondag 10 april is de uitgangs-kol-
lekte in de Dorpskerk en ook in de
Wildenborchse Kapel bestemd voor
het Zuiderzeefonds. In nieuwe gebie-
den van ons land, in de IJsselmeerpol-
ders, op de bodem van de oude Zui-
derzee, is er het beginnend Kerke-
werk.
'k Weet uit ervaring (in de Noordoost-
polder) hoe zeer in de begin-situatie
hulp nodig is van elders.
Het Zuiderzeefonds helpt de nieuwe
gemeenten, ook bij kerkbouw. Daar-
voor is a. s. zondag de kollekte bij de
uitgang bestemd, in Kerk en Kapel.

We kunnen toch verder
In alle kerken in onze gemeente is het
Paasfeest gevierd. Van Palmzondag
via Kruis-Pasen (Goede Vrijdag) naar
Pasen. Nu kunnen we verder. De weg

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 april 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal

v

KAPEL DE-WILDEN*BORCH
Zondag 10 april 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 april 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 april dr. Vaneker tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 9 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst komen-
de week.

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

NOODHULPDIENST
Contact persoon april: mevr. Bran-
denburg, tel. 2003. Graag bellen tusen
8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand april: mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Graag bellen voor 8.30 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 informeren aan 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.
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RADIO - T.V. - SPECIAALZAAK

OLDENKAMPii

Profiteer nu van onze voordeelaanbiedingen: Kleuren t.v.
GRUNDIG:

42 Cm portable met afst. bed. teletekst voorbereid van 1798,- nu 1398,-

51 cm 16 kanalen van 1793,-
56 cm stereo met afst. bed. van 2593,-

SABA:

TELEFUNKEN:

VIDEO:

67 cm met afst. bed. van 2199,-
67 cm stereo met afst. bed. van 2549,-

56 cm met afst. bed van 2293,-
67 cm stereo met afst. bed. van 2993.-

Grundig 2 x 4 super van 2993,-
Saba 6010 van 2298,

Akai 9300 VHS recorder
IH 482 VCR 2000 recorder

Grundig 430/2 center 2 x 30 watt van 1993,-
Grundig 530 2 x 50 Watt van 2993,-
RPC 2500 2 x 50 Watt van 2993 -

VIDEOBANDEN VHS E180
VCC 360 79,-
VCC480109,-

RADIO - T.V. - SPECIAALZAAK

HIFI:

nu 1298-

nu 2098,-

nu 1849 -

nu 2199,—

nu 1598,—

nu 1998,—

nu 1998,—

nu 1898,—

nu 1298,-

nu 1298-

nu 1498,-

nu 1998,—

nu 1998,—

3 voor 100,-

3 voor 1 65,—

3 voor 211,-

OLDENKAMPtt

Stationsweg 1, Vorden. Tel. 05752-2577. 4 jaar ongeëvenaarde garantie op kleuren w îdeo (Excl. koppentrommel)
Hifi, eigen servicedienst. Wij repareren ook uw apparatuur als deze niet bij ons is gekocht. Dealer van Grundig, J.V.C. Tele-

funken, Saba, ITT.

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

Oe nieuwe
Barbara Farber Stijl

O Opvallend chintzjack met spinaker details en
zalige badstof voering v.a. f109,-

Q5weatshirt met kreukkatoenen bovenkant. Geinig
bedrukt v.a. f 55,-

©Öandp/oo/ broek met elastische tailleband. Lekker
modisch wijd v.a. f 59,-

O Lekker 3 - kleurig chintzjack met diagonale contrast-
strepen en contrast oprol mouwen. Badstof gevoerd
v.a.fl!5,-

®5weatshirt met netstof inzet stukken v.a. f49,-

©fn die broek in kreukkatoen is het helemaal.
Elastische taille en boven doorsnijding v.a. f 59,-

Alle modellen verkrijgbaar in de pastei modekleuren:
rose, blauw,

lekkere kleren,
v/oor meisjes die 't u/e/ u/eten

ttom kijken voor Barbara Farber bij:
Modecentrum

Ruurlo

MOEZEL VAKANTIE
Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte caravans met grote
voortent. Vaste standplaats op
de prachtige camping Pom-
mern a.d. Mosel in Duitsland (8
km van Cochem).
Fam. Lovink,
Thorbeckestraat 22,
Zelhem. Tel. 08342-1548.

In de Paasvakantie naar Po-
nypark Slagharen.
Dat is een belevenis! Geopend
vanaf 1 april. Entreeprijs f 9,-
p.p. alle leeftijden,
l nel. alle attracties,
gramma, ponyrijden
Met Pasen nog een beperkt
aantal huisjes te huur a f 198,-
(3 dagen + 2 overnachtingen).
Vraagt inlichtingen en folder
tel. 05231-1317 of 1M.
Ponypark Slagharen^ren we-
reld van plezier!
Dagtocht 35 NS.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

G
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en vvatertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

00
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Dankbaar en blij kunnen wij u
nu vertellen dat na een moeilij-
ke tijd, vooral in het St. Rad-
boud-ziekenhuis in Nijmegen,
ons gezin is uitgebreid met de
geboorte van onze zoontjes en
broertjes.

PETER
1140 gram, 38 cm.

MARK
2200 gram, 46 cm.

Peter isthuis, Mark moet voor-
lopig nog in hetziekenhuisblij-
ven.

Bennie v.d. Brink
Hermien v.d. Brink-

Bosch
Henry en Annelies

7255 BX Hengelo (Gld.),
20 januari 1983
Vordenseweg 52

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve vrouwen on-
ze lieve moeder en oma

AGNESVANLANGEN-
LAGERWEY

betuigen wij onze welgemeen-
de dank, mede namens kinde-
ren en kleinkinderen

J.C. van Langen

Maart'83
Willem Alexanderlaan 6
7251 AW Vorden.

Hierbij willen wij u hartelijk be-
danken voor de vele cadeaux,
bloemen en felicitaties bij ons
60-jarig huwelijksfeest

FAM. GOLSTEIN

Vorden, maart 1983
Nieuwstad 30.

Te koop: Eng. ant. damesburo
h. 0.98 x br. 0.76 x d. 0.42 uit-
geklapt 0.72. In uitstekende
staat f 750,-
Tel. 05752-2430.

Te koop: goed functionerende
afwasmachine (Indesit)
f 100,- wegens o.k.
Tel. 05752-2430.

A. Jansen van de Berg-Mens,
diëtist, Christinalaan 16, 7251
AX Vorden, tel. 05752-1507.
Donderdag 14 april a.s. om
15.00 uur start ik weer een cur-
sus „vermageren in groeps-
verband" De cursus loopt tot
en met 30 juni (iedere donder-
dagmiddag). De kosten zijn
f 150,-. Aanmelden bij voor-
keur in de ochtenduren.

Te koop wegens beëindiging
Coöp. melkmachine, 2-pits-
gasstel, g.o.h. kolenhaard,
korte ladder, Tank-Rollia,
kunstmeststrooier, ketting-
egge, wagenopzet met
laadbrug, pluimvee droog-
voederbakken, inspan v.
lichte wagen, pomp no. 5.

Desimaal Bascule met ge-
wichten.

H. Meulenbrugge,
Wiersserbroekweg 12, Vorden.
Tel. 05752-6684

Muziekvereniging Concordia
jaarlijkse uitvoering op zater-
dag 9 april a.s. in het Dorpscen-
trum aanvang 19.30 uur, na
afloop bal.

Wegens verhuizing te koop
echt leren 2-zits bankje.
Julianalaan 27, Vorden.
Na 18.00 uur.

Te koop: Omafiets z.g.a.n.
Het Wiemelink 31, Vorden.

Te koop: g.o.h. 3 a 4 persoons
caravan, merk Reu.
Tel. 05752-2787
Na 18.00 uur.

Vrouwenraad: Donderdag
14 april. Dorpscentrum, 's
morgens om 10 uur, lezing
over sociale uitkeringen
door de heer de Vries.

Muziekvereniging Concordia
jaarlijkse uitvoering op zater-
dag 9 april a.s. in het Dorpscen-
trum aanvang 19.30 uur, na
afloop bal.

Op woensdag 20 april a.s. hopen onze ou-
ders en grootouders

R.G. KRIJT
H.J. KRIJT-WESSELINK

hun 35-jarig huwelijksfeest te vieren.

Reind en Henny
Appie
Gerry en Benny
Rikie en Fons
Joke en Jos
en kleinkinderen

April 1983
Dorpsstraat 22, 7234 SP Wichmond

Receptie van 15.30 -17.00 uur in zaal „Con-
cordia", Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.)

t
Bij deze hebben wij de droevige plicht u mede te delen,
dat van ons is heengegaan onze zoon, broer en verloofde

VINZENZ H.J. DOSTAL

op de jeugdige leeftijd van bijna 18 jaar.

HA. Dostal
HA.W. Dostal-Siemes
Eddy
Astrid
Yvonne

7251 JT Vorden, 31 maart 1983
Industrieweg 4

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog plotseling
uit ons midden gegaan, onze collega

VINZENZ H J. DOSTAL

op de leeftijd van bijna 18 jaar.

Medewerkers
Henny Dostal B.V.

Vorden, 31 maart 1983.

Dr. Sterringa
heeft van 11 t/m 15 april

geen praktijk
Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K wordt waargenomen door dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.
Voor patiënten wier achternaam begint met Lt/m
Z wordt waargenomen door dr. Haas, Christina-
laan 18, tel. 1678.

Muziekvereniging
•

Concordia
jaarlijkse uitvoering
op zaterdag 9 april a.s. in het Dorpscen-
trum, aanvang 19.30 uur, na afloop bal.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Ver. Vordense Bad- en Zweminrichting

"In de dennen"
Ledenvergadering
op maandag 11 april a.s. 's avonds om 20.00 uur in
Hotel Bakker.

AGENDA:
1. Opening
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
3. Goedkeuring begroting 1983
4. Rondvraag
5. Sluiting

Nieuwe leden en belangstellenden hartelijk wel-
kom. De op deze vergadering betrekking hebben-
de stukken liggen in de Openbare Bibliotheek ter
inzage.

ZONDAG 10 APRIL

SILVIO
ZONDAG 17 APRIL LES CIGALES

HENGELO GLD 05753-1461

^r Grandioze

/VOORJAARSSHOW
ter introductie

van de

aaanm MUno
Op vrijdag 8 april
zaterdag 9 april
maandag 11 april

U bent van harte welkom!
De koffie staat klaar.

Verder alle Fiat modellen
in onze showroom

Autobedrijf TEGER B.V.
STATIONSSTRAAT 18, RUURLO
FIAT GROEP No. 1 IN EUROPA.

Isoleer-pompkan
met bomendekor
inh. 1,9 Itr.

:
Royale schoudertas in

moderne lakuitvoering. In de
kleuren rood, wit en blauw.

Grote kollekties

l KINDERBROEKEN
Lange broeken. Tuin broeken,

W Knicker bockers. Bermuda's en

va 29,50

iraten broeken.

Modecentrum

Ruurlo

1ste Paasdag was op de TV in Veronica's
"Nederland Muziekland" en op AVRO's
Toppop te zien het welbekende TV- en Ra-
dio duo

FRANK EN MIRELLA
met zijn grootste hits "Hela, kom met me
mee ja", "De verzonken stad" en nu in de
Ned. top 30 "De vissers van St. Juan".

FRANK EN MIRELLA

nu ook te beluisteren en te zien op zaterdag
14 mei tijdens

DANSEN VOOR
GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

in

Café-Restaurant

DE LUIFEL
Dorpsstraat 11, m.m.v. het orkest "The Flamingo's",
aanvang 20.00 uur.

Kaarten f 7,00 p.p. alléén in voorverkoop (tel. 05735-
1312) 300 kaarten beschikbaar, dus snel reserve-
ren! Vol is vol!

7-delige glazen
theeset met dekor. Inh.: theepot

met 6 theeglazen met houder

Deur- raam alarm
met ketting. Houdt

uw indringers buiten

Isoleerkan met
bomendekor
inh. l Itr.

Wit keramiek
planten hanger,

lengte 22 cm.
voor buiten en
voor binnen.



merkt
Coppelstock
citroenbrandewijn

wel
Coppelstock
kersenbrandewijn

Coppelstock is ons eigen VS-merk. Uitstekend gedistilleerd
met een prima zachte smaak en... voor een uitzonderlijk lage
prijs. Deze week zijn de prijzen eens extra laag. Voor u een
goede kans om de proef zelf op de som te nemen.

Kom, haal Coppelstock in huis een lekkere vaderlandse
borrel van puur graan gestookt.
Coppelstock
jonge jenever
1 liter 44^5-

Coppelstock
beerenburg
l liter 44^5-

Coppelstock
bessenjenever
l liter 44-45-

Coppelstock
vieuxCoppelstock

likeur
0.7

Koetjesrepen
zak 24 stuks 23&-

W.K. lekkerbekjes

Katjakabeldrop, drop O98
\J •en colaveters per zak 4^49Kittekat

4 soorten, per bliklv49-

grote flacon-2-798- Ruitjes halvarine
kuip 500 gram

Heraut bier
krat 24 flesjes

Superunie koffie Nougat superieur
200roodmerk vacuüm

dubbelpak 2X250 gram nu

079
6?s

Chocella
hazelnootpasta pot 400
pot 400 gram

Snelkookrijst
pak 400 gram nu

Driehoek wasbuilen
Z45-

Q99
1.1
Q85

Presto afwas
400 gram 4-̂ 9-

Ruitjes margarine
pak 250 gram

Koffiekoekjes
4-T39-

Knorr mix voor nasi, bami,
macaroni of spaghetti 4-r§9-

Dreft
koffer 2

Bolletje beschuit
0:98-

v/d Pijl appelmoes
3/4 pot O^9-

Jonker Fris
sperciebonen 1/1 blik 4-4-9—

Brise flip-up
2 geuren 2-̂ 2-5-

Brise dubbel Jacky mannequin
yoghurt 3 pack-2^9-

Brise toiletblok
dubbelpak -2^9-

Houdbare halfvolle
melk l liter nu

Duizenddingenmandje 25
3^5- A •

Coberco dagverse
vanille vla i liter

bloemen
l bos a 7 lange
Sonia rozen
met gratis Substral.

3 kaapse viooltjes
diverse kleuren, per stuk 2.25

495550
slagerij
Geldig van 7/4-9/4'83

Riblappen
hele kilo
Borstlappen
hele kilo

Rundergehakt
hele kilo

Magere runderlappen
500 gram

Bieflappen
500 gram

798
Maandag-dinsdag-woensdag
11/4 t/m 13/4'83

Magere speklappen
kilo

Fijne verse worst
hele kilo

6?8
698
149
079
129

vleeswaren
59
39
49
98

Bacon
100 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Boeren leverworst
250 gram

Sellery salade
200 gram

bakkerij
Grof volkorenbrood
800 gram

Knip wit 76
800 gram • •

Volkorenptmtjes £&
zak 6 stuks i • •

Zachte puntjes 1$J
zak 6 stuks

Er was eens een vader in Bronkhorst
die had op een avond zo'n dorst
dat hij nam een lekkere slok
van die heerlijke jenever van Coppelstock
want bij de VS wordt niet met de prijs gemorst!

MARKiTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 7 april
45e jaargang nr 4

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: v r i j d a g v a n 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

1. Verleende vergunning voor een
collecte.
Burgemeester en wethouders hebben
aan Sakor vergunning verleend voor
het houden van een collecte in de pe-
riode van 11 tot en met 16 april aan-
staande.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-

langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaande aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-

rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Wentink, Stuwdijk 5
te Vorden, voor het verbouwen en
vergroten van een varkensstal aldaar.
2. Aan de heer A. Bruil, Okhorstweg 7,
voor het veranderen en uitbreiden
van een woongedeelte van een boer-
derij aldaar.

Bejaardenkring
in het "zilver"

De bejaardenkring viert dit jaar haar zilveren jubileum. Om een
ieder dit feest mee te laten vieren heeft men een avond georganiseerd
op woensdag 20 april in het Dorpscentrum. Tijdens deze feestavond
zal het Markelose revuegezelschap een revue opvoeren. In Markelo
trok dit gezelschap volle zalen.
Het zou fijn zijn dat woensdag 20 april het Dorpscentrum ook bezet
zal zijn. De toegang is gratis.
Wel graag voor 11 april opgave bij de onderstaande telefoonnummers.
Mevr. de Ruiter, tel. 2343; Mevr. van Wijk, tel. 1822; Mevr. Jansen, tel.
1467, Mevr. Bosman, tel. 1676.

Sociaal Kultureel werk kan niet

Het gemeentebestuur van Vorden heeft de Stichting Sociaal Kultureel Werk een
subsidie toegezegd van 30.000 gulden. De Stichting kan men dit bedrag niet "uit de
voeten". Dit bedrag is al nodig voor de sociaal kultureel werker Kree^jen van den
Akker, die zoals bekend voor 20 uren per week op de loonlijst staat bij de Stichting.
Bij deze kosten komt dan nog volgens
de begroting het huren van de akko-
modatie en verdere kosten zoals druk-
werk, representatiekosten, bestuur-
en vergaderkosten, porti; diverse kur-
sussen, spelmateriaal etc.
Al met al een totale begroting van f.
42.500,-. In het toegezegde subsidie-
bedrag van 30 mil le is inbegrepen de
kosten van de kindervakantiespelen.
Het bestuur van de Stichting is dan
ook zeer teleurgesteld. In een brief
aan het college van B&W schrijft de

Stichting dat wanneer er geen aanvul-
lende gemeentelijke subsidie komt
men genoodzaakt is Kreetjen van den
Akker per l juni aanstaande ontslag
aan te zeggen.
De Stichting is vervolgens in beroep
gegaan. Op dinsdag 12 april zal de
commissie voor behandeling van be-
zwaar- en beroepschriften in de boer-
derij bij het gemeentehuis bijeenko-
men teneinde het ingediende beroep-
schrift van de Stichting Sociaal Kultu-
reel Werk te behandelen.

Jong Gelre afd. Vorden Stichting Noodhulpdienst
Willy Schouten, Anja Wullink, Johan-
na Berenpas, Herbert Bouwmeester
en Erik Knoef zullen de afdeling Vor-
den van Jong Gelre vertegenwoordi-
gen bij de Regionale kampioenscha-
pen tafeltennis van de Regio West-
Achterhoek. Nadat er in het dorpscen-
trum te Vorden voorrondes waren ge-
speeld, werd Erik Makkink algeheel
winnaar.
Op de laatste avond van de agrarische
gespreksgroep van Jong Gelre was de
heer Oortgiesen uitgenodigd. Deze
Rijkslandbouwconsulent uit Arnhem
vertelde het één en ander over de
rundveehouderij. Op deze avond
werd tevens afscheid genomen van
Tonny Regelink, die de afgelopen ja-
ren veel werk voor de agrarische com-
missie heeft verricht. Bert Gotink
komt voor hem in de plaats. De af-
sluiting van het agrarisch seizoen
vindt op 22 april plaats met een excur-
sie naar varkens KI Gelderland te
Harfsen. Op deze KI liggen 150 beren
van diverse rassen die voor de fokkerij
voor de gehele provincie Gelderland
worden gebruikt.
Op 15 april gaat Jong Gelre kegelen bij
"De Boggelaar". Hiervoor kan men
zich opgeven bij Jan Abbink (tel.
1528) of Jan Hendrinksen (tel. 6764).
Vrijdagavond 8 april wordt in "De We-
ver" te Harfsen de kulturele voorse-
lektie van de regio West-Achterhoek
gehouden. Hier zal elke afdeling een
stukje brengen met als thema "Samen
leven in de samenleving of Gezinsbe-
drijven". De twee beste afdelingen
mogen meedoen aan de provinciale
kulturele wedstrijd op 23 april in Ho-
tel Witkamp te Laren. Dit na afloop
van de provinciale ledenvergadering
met daarna een feestavond m.m.v.
National Four.

Woensdag 30 maart j.l. hield de Stich-
ting haarjaarvergadering. De doelstel-
ling is om met en door vrijwilligers/
sters aan iedere inwoner in de ge-
meente Vorden hulp te bieden op tij-
den en gelegenheden, wanneer een
beroep op de Stichting zal worden ge-
daan. De vergadering werd goed be-
zocht o.a. waren aanwezig de wethou-
der van Sociale Zaken en de ambte-
naaar van Sociale Zaken. Ook de pro-
vinciale vertegenwoordigster van
hulpdiensten was aanwezig.
De secretaris bracht een jaarverslag
uit, waarin werd medegedeeld dat ca.
60 aanvragen voor hulp werden ver-
leend. De penningmeester kon zijn fi-
nancieel verslag afsluiten met een ba-
tig saldo.
Bij de bestuursverkiezing trad de
voorzitster, mevr. Snoep, wegens ge-
zondheidsredenen af. Hartelijk dank
werd gezegd voor haar inzet en toewij-
ding. Mevr. Edens zal haar opvolgen
als voorzitster.

Vrouwenraad
Op donderdag-ochtend, 14 april a.s.,
organiseert de vrouwenraad in het
Dorpscentrum een themaochtend,
waar gesproken zal worden over socia-
le uitkeringen.
De Hr. de Vries, werkzaam op het ge-
meentehuis, is zo vriendelijk deze
ochtend te willen leiden. Hij zal het
voornamelijk hebben over uitkerin-
gen van de bijstand, de R.W.W. en
w.w.v.
Belangstellenden, die direct of indi-
rect wat met deze uitkeringen te ma-
ken hebben of andere personen die
graag eens wat meer over deze belang-
rijke zaken willen horen, zijn van har-
te welkom op deze ochtend. Zie ver-
der advertentie in dit blad.

Iedere 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.

Iedere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein.

8 april Culturele voorselectie Regio-
W-Achterhoek De Wever
Harfsen

15 april kegelen De Boggelaar
19 april N.C.V.B Dorpscentrum
20 april Bejaardenkring Dorpscen-

trum, vierng 25 jaar bestaan.
20 april H.V.G. Vorden Dorp.
22 april Excursie Agrarische ge-

>reksgroep Varkens KI Gel-
srland te Harfsen.

23 april Provinciale ledenvergadering
en culturele wedstrijd .

24 april V.R.T.C. Lente tocht
27 april H.V.G Vorden dorp ringverg.
30 apr^firanje dorpsloop V.R.T.C.
30 apnlP.P.Ö. reisje.

Natuurwandeling IVN
Zaterdag 9 april a.s. houdt het IVN, af-
deling "De Oude IJsselstreek" een
wandeling rond "Huize Vorden". Het
is nog vroeg in de lente, maar er valt al
veel te zien, te ontdekken en te genie-
ten: voorjaarsbloemen, ontbottende
bomen en heesters en zingende vo-
gels.
De wandeling begint bij de kruising
Waarlerweg/Schimmeldijk. Te berei-
ken via de Rondweg Doetinchem-
Vorden en dan de laatste afslag voor
Vorden, vlak voor de burg (bord dood-
lopende weg). Voor busreizigers: hal-
te café 't Zwaantje.

Paasvuur
In Vorden heeft men behalve van een
paar "particuliere" paasvuren onder
meer op Eerste Paasdag kunnen ge-
nieten van een paasvuur dat door de
Stichting Jeugdwerk Vorden/Kranen-
burg was ontstoken bij de familie
Lichtenberg aan de Lindeseweg. Ver-
schillende ouders van de leden en de
leden zelf woonden dit evenement bij.
Tweede Paasdag was een paasvuur op
het Hoetinkhof dat werd georgani-
seerd door de werkgroep "Leefbaar-
heid". Ook hier vele toeschouwers.

Bad- en zweminrichting
"In de Dennen"
Maandagavond 11 april vergadert in
Vorden de bad- en zweminrichting
"In de Dennen". Op de agenda staan
behalve de gebruikelijke verslagen,
onder meer de verantwoording van
het bestuur over het gevoerde beleid
in het seizoen '82. Tevens wordt de
begroting 1983 behandeld. Al deze
stukken liggen voor elke belangstel-
lende in de openbare bibliotheek ter
inzage.
Hoewel dit een ledenvergadering is,
meent het bestuur van "In de Den-
nen", terwille van een brede inspraak
over al hetgeen het zwembad betref-
fende, al diegenen die het zwembad
een warm hart toedragen en nog geen
lid zijn te moeten uitnodigen om hun
meningen en wensen kenbaar te ma-
ken. De vergadering wordt gehouden
in Hotel Bakker.

Sakor
Ook dit jaar doet de stichting "Sakor",
organisator van de Nationale Collecte
Kinderbescherming, een beroep op
iedereen, die de kinderbescherming
een warm hart toedraagt.
De Nationale collecte '83 zal van 11-
17 april worden gehouden.
In deze periode gaan vele vrijwilligers
van deur tot deur om voor de ruim
30.000 kinderen, die veelal de huiselij-
ke geborgenheid moeten missen, een
financiële bijdrage te vragen.
Want deze kinderen, die om welke re-
den dan ook, niet meer bij hun ouders
wonen hebben meer nodig dan op-
vang alleen. Helaas zijn de subsidie's
van de overheid niet toereikend voor
die broodnodige aandacht. Daarom
missen deze kinderen vaak de per-
soonlijke aandacht en kleine attentie's
of extratjes, die in een "normaal" ge-
zin zo gewoon zijn! Juist die kleine
dingen zijn voor een opgroeiend kind
buitengewoon belangrijk en Sakor wil
daarbij helpen. Financiële hulp aan
kinderen, die in een toch al moeilijk
periode in hun leven ook recht heb-
ben op een beetje extra geluk. Voor de
collecte in Vorden geldt al enkele ja-
ren, dat 60% van de opbrengst direct
bestemd is voor het jongenshuis
"Klein Engelenburg" te Brummen.
Wie wil voor dat doel in een klein wijk-
je collecteren?
De onderstaande comité-leden note-
ren U graag. Bij voorbaat onze dank.
Mv. Helmink, tel. 2762; Mv. Beek-
man, tel. 3072; Mv. Brummelman, tel.
1606; Mv. Ritter, tel 3102.

Vordens Tennis Park
De Vordense tennisvereniging V.T.P.
zal het komende weekend het zomer-
seizoen openen. Op zaterdag 9 april
wordt er een openingstoernooi gehou-
den voor de junioren, terwijl de senio-
ren een dag later, op zondag 10 april
aan de beurt komen. ^^
De competitie begint ^Br Vordens
Tennispark in het weekend vn 16 en
17 april. Voor de buurtcompetitie
wordt gespeeld op donderdag 21 en
donderdag 28 april.

Schoolreisje
De klassen l en 2 vande openbare la-
gere dorpsschool gaan maandag 16
mei op schoolreis omgeving Rhenen.
De kinderen uit de klassen 3 en 4
brengen diezelfde dag een bezoek aan
Arnhem. De vijfde klas gaat 2 en 3 ju-
ni een reisje maken naar Zuid-Lim-
burg. De zesde klas gaat van 2 tot en
met 6 juli kamperen in Koekange
(Drente).

Bouw- en Houtbond
FNV afdeling Vorden
Onder voorzitterschap van de heer
G.M. Eggink hield de Bouw- en Hout-
bond FNV afdeling Vorden dezer da-
gen haar jaarvergadering, waarvoor
een goede belangstelling bestond.
Sekretaris A.J. Kampermam memo-
reerde in zijn jaarverslag dat de Bouw
en Hout momenteel op een diepte-
punt zit. Veel werknemers moeten
dubbel inleveren, aan de overheid als
ook aan de werkgevers. Dit blijkt uit
het feit dat werknemers geen reisu-
renvergoeding ontvangen en dat bij
sommige werkgevers alweer 42,5 uur
wordt gewerkt voor dezelfde centen.
Penningmeester G J. Voorhorst kon
het jaar afsluiten met een batig saldo.
De heer Voorhorst gaf op deze avond
ook uitleg over het nieuwe zegel ver-
vangende systeem.
De kindermiddag die de afdeling Vor-
den jaarlijks organiseert is een succes
geworden. In zaal "De Herberg" wer-
den aan 43 kinderen een zestal films
vertoond.

Klaverjassen bij Ratti
Afgelopen vrijdag werd in het klubge-
bouw bij de s.v. Ratti geklaverjast om
de paaseitjes.
Mevrouw De Beus veroverde de eer-
ste prijs met 5710 punten. Opnieuw
werd de heer R. Doornink tweede, ter-
wijl de heer G. Lichtenberg de derde
prijs verkreeg. De poedelprijs ging dit-
maal naar Gerard Jansen. De laatste
kaartavond van dit seizoen is op vrij-
dag 29 april.
In verband met wijziging van zijn
werktijden treedt de heer Nico Lich-
tenberg terug als beheerder van de
kantine. In diens plaats zal nu gaan
fungeren de heer Leo Bleumink.

Inschrijving geopend voor sportman van het jaar

Fred Fransen rekent op
minimaal 40 deelnemers
Vanaf heden kan men zich bij Fred Fransen (telf. 05752-3471) inschrijven voor de
sportman van Vorden voor het jaar 1983. Deelname is alleen mogehjk voor het man-
neli jk geslacht. "Eerst eens kijken hoe het gaat. Verloopt het naar wens dan organi-
seer ik dit evenement volgend jaar ook voor meisjes en vrouwen", aldus Fred Fran-
sen, die voor dit eerste sportieve spektakel toch minimaal op 40 deelnemers rekent.

Toen destijds Gerard Nijboer werd
gekozen tot sportman van het jaar in
Nederland ontstond bij Fransen de
gedachte een dergelijke verkiezing in
het klein voor Vorden te organiseren.
Zaterdagmorgen 25 juni wordt het
eerste onderdeel afgewerkt. In het
zwembad "In de Dennen" (dat gratis
ter beschikking wordt gesteld) wordt
dan de 50 meter vrije slag afgewerkt.
Na het zwemmen trekken deelne-
mers en officials (Fred Fransen wordt
bij de organisatie door zes officials ter-
zijde gestaan) naar bar-bodega 't Pan-
toffeltje waar de sjoelwedstrijden wor-
den gehouden.
Dit soort sporten zijn extra door Fran-
sen opgenomen. Verklaart hij: "Het
zijn dus vier krachtsporten en vier
sporten die geen kracht vergen, zodat
ook oudere mensen aan deze wedstrij-
den kunnen meedoen. Eén van de
acht onderdelen mag men laten ver-
vallen. De zeven beste resultaten tel-
len".
Zaterdagmiddag worden er op de par-
keerplaats achter café Uenk penalties
genomen. Voor elke deelnemer ten-
minste drie.
's Avonds is er, eveneens bij café
Uenk biljarten, geen gewoon wed-
strijdbiljarten, maar een soort behen-
digheid op het groene laken. Op het
ene biljart staat namelijk een plateau
met gaten, waarbij de deelnemers
moeten trachten, de bal in de gaten te
mikken. Op het andere biljart wordt
een kastje op het biljart geplaatst,
waar de bal langs gespeeld moet wor-
den en waarbij getracht moet worden
een kurk met dobbelstenen omver te

stoten.
Zondagmorgen 26 juni moeten de
deelnemers alweer vroeg uit de veren.
Op de schietbaan van Willem Teil in
Hengelo worden dan buksschietwed-
strijden gehouden op de korte baan.
Bij camping "De Goldberg" beginnen
de wedstrijden op het onderdeel 100
meter hardlopen, 's Middags vindt op
het grasveld achter "De Herberg" een
combinatie basketbal/korfballen
plaats. Enkele uren later volgt in de
zaal van "De Herberg" het laatste on-
derdeel het zgn. Darts.
's Avonds wordt de Sportman van het
jaar bekend gemaakt. Voor de kam-
pioen is er een fraaie eerste prijs te we-
ten een vliegreis van Enschede naar
Schiphol voor twee personen. Deze
prijs is aangeboden door de plaatselij-
ke Amrobank in samenwering met de
N.L.M. Voor alle deelnemers is er een
herinneringsprijs.
Fred Fransen heeft intussen al heel
wat organisaties van met name sporte-
venementen op zijn naam staan, zoals
bijvoorbeeld zaalvoetbal in velerlei
aard. Behalve het horecatoernooi
heeft hij dit inmiddels overgedragen
aan "Velocitas". Voor dit jaar wordt
het horeca-tournooi, traditiegetrouw
in Hengelo gehouden en wel op zater-
dag 4 juni. Voor zaterdag 28 mei staat
een voetbaltoernooi op het program-
ma op de velden van "Ratti", waaraan
in totaal tien ploegen zullen deelne-
men. "Waarom ik dit allemaal organi-
seer?. Heel simpel, de één gaat vissen
de ander wil graag iets organiseren. En
dat laatste is mijn hobby", aldus Fred
Fransen.

Koud weer bij
eierzoekwedstryd
Droog maar koud was het tijdens de
eierzoekwedstrijd in het Jonkersbos,
georganiseerd door Kranenburgs Be-
lang. Bij de kleinsten bleek Jeroen
Flemink een goede speurneus te heb-
ben. Milo van der Logt en Agnes Wig-
gers vielen hier ook in de prijzen.
Bij de zes tot negenjarigen verwierf
Bianca Huitink de eerste prijs, tesa-
men met Rachel Besseling. Enith
Overbeek, Nancy Rutgers, Barbara
Huitink, Sandra Belt en Martijn Wig-
gers deelden samen de tweede prij-
zen.
Bij de grotere jeugd wisten Angela
Bos en Renate Nijenhuis elk evenveel

eieren te vinden. HubertoEijkelkamp
en Marcel Dekkers deelden hier de
tweede plaats. Voorzitter van der Berg
reikte na afloop de prijsjes uit in zaal
Schoenaker.

"Sparta" start met
Aerobic Dancing
Nog maar l week nadat de plannen
opgevat werden om met een groep
Aerobic Dancing te beginnen, heb-
ben zich reeds zoveel nieuwe leden
aangemeld, dat de plannen gereali-
seerd zijn.
Donderdagmorgen 14 april begint de
eerste les onder leiding van Mevr. E.
Brand.

Het karwei is bijna geklaard, vrijdag 8 april kunnen twee grote trucks met
opleggers geladen worden. Er worden nog enkele sterke mensen gevraagd.
Vrijdagmorgen 8 uur kunt u zich melden bij de oude vleesfabriek, Burg.
Galleestraat Vorden. Ruim 1100 dozen met kleding, schoeisel enz. staan ge-
reed. 4 pallets met boter, 3 pallets met waspoeder, 28 bedden met matras-
sen, grote partij geneesmiddelen enz. enz.
Dus een formidabel aantal goederen.

kindertehuis
De Stichting Vorden, Ruurlo, Barchem Helpt Polen gaat een kindertehuis
voor invalide kinderen helpen, de bedoeling is om de 28 bedden welke zij
gekregen heeft, beschikbaar te stellen voor dit projekt, ook zullen een ge-
deelte van de goederen beschikbaar gesteld worden voor dit tehuis. Dit is
een tehuis waar de invalide kinderen 6 weken heengaan om aan te sterken,
dus een goed projekt.
Zou u a.s. vrijdag een kijkje willen nemen of helpen met het laden vanaf 8
uur 's morgens kunt u terecht bij de pude Vleesfabriek, Burg. Galleestraat
Vorden. De bedoeling is dat dezelfde dag de auto's kunnen vertrekken.

Muziekvereniging "Concordia"
De muziekvereniging "Concordia" geeft zaterdagavond 9 april in de grote zaal van
het Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering.
Aan dit programma wordt medewerking verleend door het muziekkorps onder lei-
ding van de heer H. Wendt. De majorettes onder leiding van de heer J. Schot en de
drumband onder leiding van de heer P. Papperse. Deze groepen treden zowel v oor-
als na de pauze op.
Het bestuur van "Concordia" hoopt dat er voor de verloting een behoorlijke duit in
het zakje wordt gedaan, want de opbrengst komt namel i jk ten goede aan het unifor-
menfonds.



mini
wereld-
ontvanger

D 2625 MG-LG-FM en
6 x kg Catalogus 1Q Q
prijs 270,- nu l w «J r

D 6330
Batterij en netvoeding.
Ingebouwde microfoon QQ
Tijdelijk voor W Of'

D 8110 2 x 3 watt

Spatial stereo
ingeb. microfoons. Speel
ook op batterij
nu voor

met sluimer schakeling
AM en FM
nu voor 89.-

BI J ONS KUNT U KIEZEN.

14 CT 2006

Grandioos beeld en geluid
1 2 voorkeurstations

CATALOGUS
PRIJS
1195,- 899-

Ook op accu.
6 voorkeurtoetsen,
31 cm beeldbuis
Hoodtelefoonaansl.
Philipsprijs 359,- 299-

Installatiebedrijf

Portable 31 cm zw/w. tv
met hoofdtelefoon
aansluiting, lichtnet
en accu-voeding
Philipsprijs 319,-
ONZE PRIJS

Winters
Spalstraat 8, Hengelo G

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

•ooo-oo-o-oo-oooooooo-o-ocxs-ooca-

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

WIJKAMP
autoschadebedrijf

UW ADRES VOOR:

* Herstellen van auto- en busschades
* Taxaties
* Spuitwerk

7261 AH Ruurlo

De Venterkamp 4

Tel. 05735-2715

VANAF VRIJDAG 1 APRIL T/M ZATERDAG 9 APRIL
WOONSHOWBIJ

signatuur van beter woonkomfort

Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

*f&

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Dames slips
Deze witte slips zijn deze week in
een superaanbieding. De normale prijs is
minstens 2,95 p.st. WEEKTOPPER 6 st. 10,-
Heren slips
Verpakt in een luxe doosje, een pracht kwaliteit
in meerdere kleuren, dit is deze week een
superaanbieding. Adviesprijs is 3,50. WEEKTOPPER 4 st. 10-

Badstof dames pyama's
Een zware badstof kwaliteit
in uni kleuren en contrast bies
Adviesprijs 39,50 Tuunteprijs 29,50
Zomerjacks
door dames en heren te dragen.
Een prachtig gevoerd lang jack met
een capuchon in de kraag.
De adviesprijs is 79,- Tuunteprijs 49,95
Kinder zomerjacks
Een meerkleurig jack met ritssluiting
en flanelvoering.
Adviesprijs is 39,50 WEEKTOPPER

Kinder chintz overall
Een luxe uitgewerkte overall
in een mooie chintz kwaliteit
met korte mouw en elastiek in de pijp.
Adviesprijs 59,50 Tuunteprijs

Kinder babydoll
Gemaakt van een mooie tricot kwaliteit
in pastei kleurige streepjes
een fijne zomerse pyama
Adviesprijs 29,50 Tuunteprijs

19,95

39,50

17,50

c<jö°<XceO.'x0

<55^

Lichtgewicht instapper

IdatUoast!
Met ideale pasvorm en in de
kleuren blauw en wit

901

Pracht Natuurschoen
Leverbaar in de maten 35 - 46
en in de kleuren
blauw en wit
let op de prijs!

Dames wandelschoen
Stevige stapper met voetbed en
3nma pasvorm. Leverbaar in
blauw, bruin, bordeau, beige en
in de maten 36-41

49,90i

Ook op deze superaanbiedingen geven wij sponsormunten.

aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdac
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Bankstellen
Kasten
Tafels
Stoelen
Tapijten

% KORTING

VORDEN

Slaapkamers
Matrassen

Dekbedden
Ledikanten
Gordijnen

met toestemming van K.v.K. - uitsluitend a contant

AUTORIJLESSEN?

B.O.V-A.G. Rijschool. J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619.
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

Staat ter dekking

A. HEYBOER
Locatie Hijdebloem

Boekhouder heeft nog tijd voor
het invullen van uw aangifte
biljet.
Tel. 05753-2268

Kunstgebittenreparatie

DROGISTBRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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.

L Mister !•
•L. iSteaml

Mister Steam is ta huur bij:

Grindtegels 40 x 60 1 e soort,
3,75 p.st. Tevens diverse ande-
re bestratingsmaterialen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn
Tel. 05752-1811

Gecreosoteerde palen. Diverse
maten.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.

Tel. 05752-1811

Gegalvaniseerde golfplaten,
diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
Tel. 05752-1811

Voor uw autorijles naar

Autorijschool
„OORTGIESEIM

nu ook in

AUTOMAAT
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

BUNNIES KINDERSCHOENEN:
Bunnies worden ontworpen volgens het

Groeivormsysteem, waarbij rekening is gehouden met
het onregelmatig groeien van kindervoeten (tot zeker
het ISejaar).

In Bunnies krijgen voetjes en voeten de ruimte
om gezond te groeien. Ze zijn er dan ook in de maten
19 t/m 42 én in 5 wijdtes.

Bovendien in een keur van vrolijk-vlotte
modellen. We laten ze u graag zien. Ook de speciale
Bunnies groeivorrnmeter voor het gratis nameten van
voeten en schoenen.

Kom gerust
langs, al was het alleen
maar voor het meten.

Welkom!

VLOT EN VERANTWOORD.
Bunnies vindt u bij de va"an: ff\

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Overjarige motormaaiers
20 tot 50 % korting.
Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo.
Tel. 05753-1220.

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

Aankomend schoonheidsspe-
cialiste geeft behandelingen
om praktijkervaring op te doen.
Tegen kosmetika vergoeding.
Tel. 05753-3279.

Met ingang van 1 april 1983 vertegenwoordigen
wij

Transport, fourage en
ruwvoederhandel

C.G. van Nooit
Waddinxveen.

Wij zijn u gaarne van dienst bij uw aankoop van al
uw ruwvoeders enz.

H.G. Zoerink
Kapelweg 12, Vorden.
Tel. 05752-6813.

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

DALO TONNEN
Weer voorradig eiken houten
regentonnen 100%waterdicht.
100 en 200 liter.
Grenen houten vaten van 12,5
tot 50 liter.
Aanbieding, enkele grenen
houten vaten. 200 liter
f 12,50.
Tel. 05753-2759.

Dealer

LM.B. „Vordenti
Industrieweg 13, Vorden. Tel. 05752-3163.

Diverse inruiltractoren van 35 t/m 80 PK, nieu-
we en gebruikte hooibouwmachineso.a. Kuhn - Fahren
P.Z., gebruikte kunstmeststrooiers, Vicon - P.Z. - Jola
enz. Gebr. mengmesttanks 2500 - 3500 en 6000 liter.
Nieuwe 2 schaarploeg Hydraulisch wentelen tegen een
spec. prijs.
Gebr. rolbezem op hefinrichting voor erfreiniging.

Voor veebewaking bij het afkalveren of voor de big-
genfokker een complete set T.V. + kamera + 10 meter
coax kabel, in een wip geïnstalleerd voor f 968,- incl.
18% B.T. W.

. per fiets

. per fiets

. per fiets

. per fiets

. per fiets

. per fiets

. per fiets

Naar de bollen..
Richting strand..
Even naar Oma..
Fijn op vakantie..
Conditietraining..
Vlot naar school..

Op tijd op de zaak..

Wat uw doel ook is... er is altijd een staan. Ook een topmerk als Gazelle.
fiets voor u. Schoolfietsen, werkfietsen, U weet wel: die lichte, sterke, snelle,
toerfietsen, trimfietsen, sportfietsen, Loop eens langs, wip eens binnen,
crossfietsen ... wij hebben ze allemaal U bent welkom bij:

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G|d. Tel. 05753-7278

CONTACT een graag gelezen blad!

met
Televisie

reparaties
- direct

i ; i ; naar

uw vakman
—' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

'HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

Bezoek ons op de

ZAKENBEURS
teZelhem.

Geopend van donderdag 7 april t/m za-
terdag 9 april.
Dagelijks van 14.00 tot 22.30 uur.

Installatiebedrijf

W. Weulen
Kranenbarg
ZELHEM



Uit het Ratti-kamp

Ratti l verliest tweemaal
In het afgelopen Paasweekend moest
Ratti tweemaal aantreden. Echter
heeft Ratti beide keren de winst aan
de bezoekende club moeten laten.
Paasmaandag won het bezoekende
Halle met 2-3, op Paaszaterdag moes-
ten de Kranenburgers in Mariënveld
hun meerdere erkennen, eindstand
hier 0-3.

Ratti a - Ratti 3
De vrije Paaszaterdag werd door bei-
de ploegen benut voor het spelen van
een vrienschappelijke wedstrijd. Eer-
der in dit seizoen hadden de ploegen
reeds tegenover elkaar gestaan. Toen
was de eindstand 4-4.
Ratti 3 had als gastspeler H. Rutgers
als doelman opgesteld, terwijl M.
Heuvelink met de junioren meespeel-
de.
Voor de rust wist Ratti 3 een 0-3 voor-
sprong te nemen, maar door doelpun-
ten van Pascal Hartman en Pascal
Klootwijk werd die achterstand terug-
gebracht tot 2-3.
Na de rust vergrootte J. van Bommel
de voorsprong tot 2-4, maar G. Wesse-
link schoot de junioren naar 3-4.
Dat was ook het laatste wapenfeit van
de junioren. Batenburg, Rothman
(2x)-en van Bommel tilden in het slot
van de wedstrijd de stand naar 3-9.
Nee, de jeugd kan het nog niet bolwer-
ken tegen de oudjes.

W.W.N.A. l - Ratti l 0-5
Ratti ging naar Apeldoorn toe, met in
hun achterhoofd het gelijke spel, wat
behaald werd in de thuiswedstrijd te-
gen deze club.
Direkt na de aftrap bleek dit ook dui-
delijk bij de Rattianen in de benen te
zitten. Ze kwamen moeilijk op gang.
WWNA had iets meer overwicht,
maar erg gevaarlijke aanvallen deden
zich niet voor.
Na 28 minuten spelen werd Smeitink
buiten het strafschopgebied onderuit
gehaald. De muur van WWNA werd
op 9 meter gezet, waarna Henk Bulten
zich met het nemen va die vrije trap
belastte. Met een keurige boogbal
over de muur scoorde Henk Bulten in
de uiterste rechterbovenhoek, on-
grijpbaar voor de keeper van WWNA,
0-1. In de 40-e minuut was het op-
nieuw Henk Bulten die een belangrijk
aandeel had in het 2e doelpunt. Bul-
ten ging met de bal aan de voet uitste-
kend door, tussen de wirwar van WW-
NA-spelers speelde hij zich keurig
vrij, en met een voorzet op maat kon
Boudewijn Smeitink met een kopbal
0-2 aantekenen. Dit was ook de rust-
stand.
Na rust een duidelijk sterker Ratti dat
WWNA behoorlijk naar hun hand zet-
te. Ratti had nog wel geluk met een
hard schot van een WWNA speler
welke de lat ketste. Ratti ging het spel
iets verplaatsen, liet WWNA iets meer
komen een probeerden met uitvallen
iets aan de stand te doen. Bij een uitval
over echts kon Roeland Paarlberg op
het doe van WWNA afstevenen, en
passeerde de keeper met een strak
schot in de linkerhoek 0-3, dat was na
20 minuten spelen in de tweede helft.
Bij een aanval van WWNA op links,
kwam H. Klein Ikkink ongelukkig ten
val na een trapbeweging, waarbij hij
naar later bleek een scheenbeenbreuk
opliep. In de 73e minuut werd Smei-
tink ten val gebracht in het strafschop-
gebied van WWNA. De strafschop
werd op keurige wijze benut door Jan

Nijenhuis 0-4. Ratti schiep steeds
meer kansen, maar liet veel van die
kansen onbeut. 5 minuten voor tijd
kwam Smeitink met een solo vanaf
het middenveld alleen voor de keeper
van WWNA, en passeerde de keeper
zeer beheerst 0-5

Dames SVBV - s.v. Ratti 2: 1-2
2e Paasdag 's morgens reisde het
tweede elftal naar Barchem om te pro-
beren een paar punten in de wacht te
slepen.
De eerste helft deden de ploegen niet
voor elkaar onder. Ruststand 0-0.
In de tweede helft ging het er iets har-
der aan toe. Een Ratti speelster werd
neergelegd: indirecte vrijetrap. Na
een tikje van Gerdien Broekman
bracht José Boers de stand op 0-1 met
een mooi schot door de Barchemse
muur. Even later werd een tweede vri-
je trap gemist.
Barchem liet het er niet bijzitten, trok
ten aanval en scoorde 1-1.
Een minuut later brak Linda Berend-
sen door op rechts, leverde een schit-
terende pase af, waarop Dinie Rue-
sink kon scoren: eindstand 1-2. Speel-
sters en supporters waren uiteraard
zeer tevreden met dit resultaat.

Programma s.v. Ratti
Ratti al - Keyenb. Boys a2: Ratti cl -
Sp. Lochem c3.
Afd. zaterdag: Sp. Overw.l - Ratti 1:
DZC '68 5 -Ratti 2: Ratti 3 -Harfsen3.
Afd. zondag: Ratti l - H en K l: Ratti 3
- Hercules 8: De Hoven 5 - Ratti 4
Afd. dames: Ratti l -Dier. Boys: Mar-
kelo 2 - Ratti 2.

Zege Velocitas
Velocitas heeft de laatste competitie-
wedstrijd tegen WIO met 8-5 gewon-
nen, waardoor de Vordenaren de
competitie hebben afgesloten met
een eervolle tweede plaats.
Velocitas II verloor met 3-2 van Gors-
sel I. Velocitas had in deze ontmoeting
weinig geluk, want paal en lat moes-
ten een paar reddeing brengen voor
Gorssel, terwijl hun doelman een "be-
repartij" stond te keepen. Tegen Gors-
sel II werd een 9-3 zege behaald. Velo-
citas leidde bij rust met 3-2. De doel-
punten werden gescoord door Renze
Kuitert 3x, Jan Leegstra 3x, Michiel
Werkman en Herman Teunissen. Ve-
locitas eindigde deze competitie op
een tiende plaats.
Zaterdag 9 april zullen Velocitas I en
II deelnemen aan een toernooi van de
zaalvoetbalvereniging SMS. Dit toer-
noi wordt gespeeld in de Hanzehal te
Zutphen.

V.V. Vorden
Uitslagen:
DEO 2 - Vorden 2: 2-4; Vorden 7 -
Zutphen 8: 0-1.

Programma zaterdag 9 april:
Vorden AO - AZC AO; Mariënveld
Al - Vorden Al ; Vorden BI - Brum-
men B l; Steenderen B2 - Vorden B2;
De Hoven Cl - Vorden Cl; AZC C2 -
Vorden C2; Zutphania Cl - Vorden
C3.

Programma zondag 10 april:
Vios-B - Vorden; Vorden 2 - Kotten 2;
EG W l - Vorden 3; Vorden 4 - Erica
4; Vorden 5 - Socii 3; Vorden 6 - Ruur-
lo 7; Oeken 6 - Vorden 7; Concordia 7 -
Vorden 8.

Dinsdag 12 april
Vorden B l -Voorst BI .

Paasvuur op Hoetinkhof
Tweede Paasdag onstak de werkgroep
leefbaarheid Vorden het Paasvuur
op het Hoetinkhof. Al met al was nog
een grote stapel brandbaar materiaal
aangevoerd. Mogelijk kan komend
jaar assistantie worden verleend bij
het stapelen. Het aantal toeschouwers
was groter dan vorig jaar.
De heer Boerstoel jr. luisterde een en
ander op met trompetmuziek. o.m.
speelde hij U zij de glorie.
Met dank aan de vrijwillige brand-
weer, gemeente en padvinderij wil de
werkgroep volgend jaar opnieuw een
Paasvuur doen ontsteken en er zo-
doende een traditie van gaan maken.

Uit het politie-rapport
Opgevoerde brommer
Afgelopen donderdag kon de 16-jarige
W. uit ons dorp zijn bromfiets inleve-
ren. Deze bleek te zijn opgevoerd. W.
werd in de Burg. Galleestraat gepakt.

Aanrijding op Rondweg
Bestuurder H.J.D. uit Aalten, komen-
de uit de richting Hengelo, bemerkte
op de Rondweg, de laatste bocht op de
Rondweg te laat. Met zijn vrijwel nieu-
we auto reed hij tegen een boom. Zijn
naast hem zittende moeder liep een
hoofdwond op. De boom overleefde
de aanrijding, de auto was geheel ver-
nield.

Diefstal motorzaag
In de pauze van de bosbouwwerk-
zaamheden op het landgoed De
Wiersse is een motorzaag ontvoerd.

Rustige Pasen
De groep Vorden van de Rijkspoli-
tie spreekt van een rustig Paaswee-
kend. Opmerkelijk rustig, één dag
zelfs was er geen enkele mutatie.
Vóór de Pasen toog het volleybal-
team van de Rijkspolitie te Vorden
naar Voorst, alwaar werd deelge-
nomen aan een volleybaltoernooi.
28 politie-teams uit het district
Apeldoorn namen hieraan deel.
Nadat Vorden drie jaren achte-
reen de vierde prijs had behaald,
wisten de Vordenaren nu de derde
prijs te veroveren.
Eerste werd Borculo, tweede Put-
ten.

>bar

Ongeveer zestig jaar geleden maakte een fotograaf dit plaatje van de Vordense
"Nieuwstad".
Links de winkel van Bollen en rechts op de voorgrond twee woningen met op de
luiken het wapen van Huize Vorden. Iets verder rechts café Uenk.

Rabobank huldigt
jubilaris
Vrijdag l april was het vijfentwintig
jaar geld^ dat J. Wesselink in dienst
trad als T^mnelijke medewerker van
de Rabobank te Vorden, toen nog
Boerenleenbank "Vorden" geheten.
Thans vervult hij de funktie van chef
kas en kantoor. Op feestelijke wijze
werd dit jubileum afgesloten zaterdag
bij hotel Bakker door de jubilaris, het
bestuur, personeel en enkele genodig-
den herdacht.
De heer Tjoonk, voorzitter van de
bank, haalde in zijn toespaak enkele
anecdotes aan een overhandigde hem
een enveloppe met inhoud. Mevrouw
Wesselink kreeg een bloemetje aan-
geboden.
De direkteur sprak ervan, dat in Jo
Wesselink het devies van de bank,
"geld en goede raad", zijn verpersoon-
lijking vindt. Van een s.tipte uitvoering
van een hem eenmaal opgedragen
taak kan men steeds verzekerd zijn, al-
dus de heer Krooi. De heer Klein Brin-
ke, voorzitter van de personeelsvere-
niging, zong de heer Wesselink toe,
daarbij ondersteund door het Rabo-
koor. De jubilaris dankte allen voor de
ontvangen geschenken en vertrouw-
de erop dat de werkzaamheden op de
bank in de toekomst op even prettige
wijze zullen verlopen, als tot nu toe
steeds het geval is geweest.
Hierna werd de rest van de avond
voortgezet in een gezellig samenzijn.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Op de koffïemiddag van de Platte-
landsvrouwen, die j.l. donderdag ge-
houden werd, was mevr. Rotstein v.d.
Brink, beter bekend als "Klèüsien uut
Zalk" uitgenodigd. Zij vertelde, op de
haar eigen gezellige en geestige ma-
nier, wat over paasgebruiken en de
herkomst hiervan. Daar kwam nog
bij het gebruik van geneeskruiden en
oude huismiddeltjes. Veel dames gaf
zij adviezen mee voor het bestrijden
van verschillende kwalen. Veel klach-
ten ontstaan volgens haar door een
verstopte neus.
Ook wees zij meer malen op het nut
van een beetje meer aandacht voor el-
kaar en wat minder gejaagdheid in het
dagelijkse leven.
De presidente, mevr. Westerveld, be-
dankte haar aan het slot voor deze
prettige en leerzame middag. De vol-
gende bijeenkomst is op 27 april; de
heer G. Monnink uit Oldenzaal neemt
ons dan mee naar: "Met fiets en tent
nar de Oriënt".

Het transport van een surfplank mag voor automobilisten veelal probleemloos verlopen, er /.ijn inmiddels handige hulpstukken
voor montage op de imperial, fietsers kijken daar toch iets genuanceerder tegenaan. Zy hadden in de nog jonge surfhistorie al
te rekenen met snel roestende karretjes welke er, vriendelijk uitgedrukt, een nogal eigenzinnig rijgedrag op na hielden.

De montage van niet op hun taak be-
rekende wieltjes, in samenhang met
een gebrekkige fietskoppeling, lagen
daar meestal aan ten grondslag. Voor
al deze transporteurs heeft Batavus nu
goed nieuws. Tegen een zeer aantrek-
kelijke prijs is zij erin geslaagd om een
uiterst handig en solide surfkarretje te
konstrueren, wat onder de naam Surf-
board-trailer op de markt gebracht
wordt.

Universeel
De plank laat zich simpeWrde bekle-

de steunen plaatsen en wanneer de
scharende konstruktie zich sluit, vor-
men twee, gemakkelijk te hanteren,
banden een dubbel slot. Drie beklede
steunen (op de schaar, bij de scheg en
aan de fietskoppeling) zorgen ervoor,
dat de vast te riemen mast een uitste-
kende verbinding kan vormen tussen
kar en fiets.

De uitvoerig geteste snelkoppeling
ligt vernuftig verankerd in het frame
onder het zadel. Deze in breedte te
stellen kar heeft een glans-verzinkte

uitvoering meegekregen, zodat roest
of corrosie bij voorbaat buiten spel
wordt gezet. De wielen zijn op vier
plaatsen gelagerd en van een ruime
luchtkamer voorzien. Het vaar of tran-
sport-klaarmaken vraagt minder dan
een minuut en bij de kar is een prakti-
sche gebruiksaanwijzing gevoegd.

Voor f. 189,- heeft u het meters-lange-
transport stevig en veilig in handen en
wij vonden ook dit stukje surfplezier
een uitvoerige (en eervolle) vermel-
ding waard!

GEZONA.EKKER MAAR BOVENAL VEILIG

BARBECUEN
t

HET PRINCIPE

OP de barbecue wordt het vlees geroosterd boven houtskool. Het
vlees dat boven houtskool geroosterd is, is het lekkerst zeggen de
liefhebbers. Het heeft een bijzonder aroma gekregen dat de Ameri-
kaanse barbecue-specialisten "charcoal bolled flavour" noemen. Po-
gingen om door middel van rookzout kunstmatig het aroma op te
wekken blijven altijd pogingen. Het aroma verkregen door gloeiend
houtskool is uniek.

VEILIGHEID VOOR ALLES

Om veilig te barbecuen moeten be-
paalde regels m acht worden geno-
men. Koop niet zomaar een barbe-
cue, let goed op kwaliteit en stabili

teit. In dit geval geldt zeker: goed-
koop is duurkoop. De barbecue moet
stevig op zijn poten staan, dus zo
stevig dat hij een slootje kan ver
dragen.

Ook de plaats waar u de barbecue
wilt hebben is zeer belangrijk, zorg
voor een vlakke ondergrond en let
goed op de windrichting en -sterkte.
Zorg dat er geen vonken door open-
staande ramen naar binnen kunnen
vliegen.

Vloeibare brandstoffen zijn uit den
boze, de ergste ongelukken ontstaan
door het gebruik, of zeg maar liever
misbruik, van deze brandstoffen.
Gebruik de z.g. aanmaakbrokjes die
ervoor zorgen dat u veilig en snel uw
barbecue op de juiste gloeihitte
krijgt.

Laat uw barbecue nooit onbe-
waakt achter als u kinderen of huis-
dieren heeft. Doof het vuur na
gebruik direct met een laagje zand.
Mochten onverhoopt de vlammen u
toch eens om de oren slaan zorg dan
dat u direct kunt blussen. Houdt een
emmer water en een natte handdoek
bij de hand. Scherp zand is ook goed
te gebruiken.

VLEESSOORTEN

PER persoon heeft u genoeg aan
ca. 250 gram vlees. Dit kan van alles
zijn. Wij noemen: ossehaas, biefstuk,
varkenshaasje, entrecöte. maar ook
goedkoper vlees als saucijsjes, sla-
vinken en krabbetjes zijn niet te ver-
smaden. Een van de belangrijkste
dingen is dat u zorgt voor een goede
marinade.

Wat dacht u van de zogenaamde
spies. Dat zijn lange pennen waar-
aan verschillende vleessoorten afge-
wisseld met vruchten en groenten
worden geschoven. Bijvoorbeeld een
stukje varkensvlees, ananas, gerookt
mager spek, zilverui. gerookte ham,

tomaat enz. Hierbij smaakt stok-
brood of gepofte aardappelen veruk-
kelijk. Maar het meer gewone patat
fr i tes is natuurlijk ook lekker. Strooi
wat gedroogde kruiden zoals: marjo-
lein, rozemarijn, laurierblad of sa-
mengestelde barbecuekruiden op
het vuur tijdens het roosteren. Het
geeft een fijne geur en smaak aan
het vlees.

SAUSEN

ALS u uw vlees naar smaak en
voorkeur hebt geroosterd mag be-
slist de saus niet ontbreken. Alleen
bij gebraad aan het spit ontstaat een
echte saus, omdat u de grillade
regelmatig bestrijkt, U kunt de saus
in een opvangschaal afmaken..

Een krachtige, natuurlijke zure
tomatensaus of een van appelmoes
die u met mierikswortel scherp, met
gember exotisch en met room vrien-
delijk kunt maken is hier echt op zijn
plaats. Serveer de sausen in rustieke
bakjes of in leuke soepkommen.
Wist u dat yoghurt in plaats van
mayonaise heel smakelijk is.

Mocht u eens weinig tijd hebben,
dan zijn er verschillende heerlijke
sausen in potten te koop. Ook de
sausen in droge vorm zijn makkelijk
en erg lekker. Maar er gaat toch niets
boven een eigen sausje met liefde en
fantasie gemaakt.

bovenal veilig! JAN VAN BUUL

NOG ENKELE TIPS:

1. Niet gemarineerd vlees pas na het roosteren zouten.

2. Vergeet het rooster niet met olie in te smeren. Hiermee voorkomt u dat het
vlees eraan vast gaat zitten.

3. Knoflook altijd door het persje doen. Hierdoor trekt de geur beter in het
vlees.

4. Begin pas te roosteren als de gehele bovenkant van de houtskool grijs is.

5. Tijdens het eten (dus na het roosteren) is het gezellig om wat denneappels
op het vuur te gooien.

MYRA TUYNMAN


