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Zondag 17 april 1983

Welkomdienst door ds. J. Langstraat
samen met de "Spirituaal Singers" uit Renkum

Reeds vele jaren werkt ds. Langstraat samen met dit uit 38 leden bestaande en in toga optredende koor, dat een grote ver-
maardheid heeft die ver over onze grenzen gaat. ^̂
Jaarlijks /ijn /ij op tournee in Engeland en Duitsland waar hun interpretatie van negro spirituals d^pspel sings door de diri-
gent bewerkt voor 4 stemmig, kan zeer hoog gewaardeerd worden.

Het koor is in 1964 op initiatief van de
huidige dirigent de heer J. Wildschut
gevormd uit leerlingen van de Mulo
school te Renkum.

Te snel bleek men hier met een koor
te doen te hebben, dat beschikte over

zulke voortreffelijke stemmen, en
zulk een bijzonder repertoire dat het
wijd en zijd werd vertegenwoordigd
ons dienstbaar te zijn in kerkdiensten
(30 keer per jaar).
En dat laatste is tekenend voor het
werk van deze jonge mensen: dienend

zingen, de lof van de Heer verkondi-
gen.
Als U een avond wilt meemaken met
bijzondere Jfcii van evangelisatie
verkondiging^mt dan naarde dienst
(a.s. zondagavond 17 april in de Vor-
dense Dorpskerk).

Moet Stichting Sociaal Kultureel Werk
beroepskracht ontslaan?
Dinsdagavond vond in het Koetshuis nabij het gemeentehuis te Vorden een openba-
re kommissievergadering plaats van de kommissie bezwaar- en beroepschriften.
Deze behandelde het door de Stichting Sociaal Kultureel Werk ingediende beroep-
schrift tegen het besluit van het kollege om de Stichting een subsidie toe te kennen
van 30.000 gulden. De voorzitter van de stichting, de heer J.H.W. van Burk, stelde in
zün toelichting dat begroting van de stichting voor het jaar 1983 in totaal 45.000 gul-
den bedraagt. "En dan heb ik nog niet eens de 2500 gulden meegerekend voor de
kinderaktiviteiten", aldus de heer van Burk.

De heer van Burk schetste vervolgens
hoe het allemaal in Vorden met de
Stichting Sociaal Kultureel Werk is ge-
gaan. De SKW werd eind 1980 gebo-
ren. Verschillende verenigingen in
Vorden zijn in deze KSW vertegen-
woordigd. Per l september 1982 werd
een beroepskracht in dienst genomen
voor 20 uren in de week.
"De gemeenteraad heeft destijds dui-
delijk laten blijken deze beroepskracht
te willen. De SKW moet men zien als
een instituut met een service-funktie.
De kosten van 45.000 gulden vloeien
voor een groot deel voort uit de cao
voor welzijn. Bezuinigingen hierop is
onmogelijk. Wordt de subsidie op
30.000 gulden gehandhaafd dan dreigt
de beleidsvorming verloren te gaan.
Bij ons zijn 350 jongeren aangesloten.
Het gaat in feite om de belangenbe-
hartiging van de gehele Vordense
jeugd. Trucjes uithalen op de begro-
ting kunnen we niet", aldus de heer
van Burk.

Hij was van mening dat, wil de raad
een afgewogen oordeel geven, men
dat pas kan doen op l januari 1984.
"Maar dan hangt er wel een prijskaar-
tje aan", aldus de heer van Burk, die
duidelijk liet uitkomen dat, mocht de
raad bij haar besluit van 30.000 gulden
subsidie blijven, de SKW genoodzaakt
is de beroepskracht te ontslaan.
De heer van Burk antwoordde op vra-
gen van de heer J. Bosch dat de SKW
geen bepaalde toezeggingen zijn ge-
daan in het verleden. Wel zou er nog
een gesprek plaat hebben met de wet-
houder van sport en kuituur, de heer
J.F. Geerken.
De heer Geerken die de vergadering
bijwoonde, beaamde dat er binnen-
kort inderdaad een gesprek met de
SKW zal plaatsvinden. Dat zou gebeu-
ren wanneer het tweede deel van het
werkplan 1983 gereed is.
Tegen de heer C.Chr. Voerman zei de
heer van Burk dat de SKW vanaf de
oprichting bezig is een zuinig beleid te

voeren. "We zijn duidelijk zakelijk be-
zig. Het is zelfs zo dat de kosten die on-
ze beroepskracht moet maken ter wille
van de bij ons aangesloten organisa-
ties, dit door de organisaties zelf moet
worden betaald.

Op vragen van de heer H. Tjoonk ant-
woordde de heer van Burk dat de bij
de SKW aangesloten verenigingen
geen kontributie behoeven te betalen.
"Dat kan niet gezien hun beperkte
middelen. Zou je dat wel doen, dan
roep je het faillissement van zo'n orga-
nisatie op", aldus van Burk.

Wethouder Geerken zei met betrek-
king tot de begroting van de SKW dat
hetgeen de heer van Burk hierover ge-
zegd heeft, juist is. Hij merkte nog op
dat één of twee frakties hem hebben
gezegd in het voorjaar nog op deze ma-
terie te willen terugkomen.

De kommissie voor behandeling van
bezwaar- en beroepschriften ging hier-
na in besloten zitting verder teneinde
een advies uit te brengen. "Hopenlijk
tijdig, zodat wij de ontslagprocedure in
werking kunnen stellen", zo reageerde
de heer van Burk. "Bekijk het nu nog
niet zo somber", aldus de woorden van
de voorzitter van de kommissie, de
heer Mr. J.W. Buitendijk.

Tentoonstelling
Jan Rozeboom geopend
Onder een goede belangstelling werd zaterdagmiddag in Vorden de tentoonstelling
ter nagedachtenis aan Jan Rozeboom geopend. Namens de gemeente Vorden, die
als gastheer fungeerde, sprak wethouder J.F. Geerken een kort openingswoord.
Gradus Verhaaf hield vervolgens een inleiding over hoe de tentoonstelling tot stand
is gekomen.

De officiële opening werd verricht
door de heer J. Miechels.

Na de dood van Jan Rozeboom, vorig
jaar ' in Griekenland, hebben een

groep van vrienden gemeend een do-
cumentatie op te zetten, hetgeen gere-
sulteerd heeft in een catalogus en een
tentoonstelling in de -boerderij nabij
kasteel Vorden. De gemeente Vorden
en Zutphen, het Anjerfonds en het
Silviusfonds hebben het initiatief fi-
nancieel ondersteund. De heer J. Mie-
chels, voormalig direkteur van ten-
toonstellingen van de provincie Gel-
derland hield een toespraak waarin hij
vertelde over de persoon Jan Roze-
boom en het werk van Rozeboom

heeft nagelaten. Rozeboom heeft in
zijn werk getracht de waarheid te zoe-
ken. Niet de schoonheid maar juist de
dingen die voor hem van wezenlijk be-
lang waren.

Miechels haalde in zijn toespraak uit
naar de gemeente Vorden, omdat de-
ze de B.K.R. (de Beeldende Kunste-
naarsregeling) heeft ingetrokken.
Hij vond dat die regeling gemaakt was
om de kunstenaar zijn werk te kunnen
laten uitoefenen en niet om er stil van
te gaan leven.

De kunst is geen sociaal-economisch
verschijnsel, maar een aan de mens
gebonden fenomeen. De tentoonstel-
ling is chronologisch opgezet van zijn
eerste tot en met zijn oudste werk. Tot
en met 7 mei kan men deze werken
bezichtigen in de boerderij nabij kas-
teel Vorden.

Jaarvergadering VOV
In de bovenzaal van het Dorpscen-
trum hield de vereniging "Oud-Vor-
den" haar jaarvergadering. Voorzitter
Wullink kon een groot aantal leden
verwelkomen. Hij herdacht in zijn
openingswoord de twee leden die de
vereniging het afgelopen jaar ontval-
len zijn t.w. de heren G. Eskes en F.
Kater.

Het jaarverslag van sekretaresse me-
vrouw Vreman was uitstekend ver-
zorgd. De kas bleek bij de heer School-
derman in goede handen, hij kon een
klein batig saldo melden. De rest van
de agenda werd vlot afgew
Daarna was het woord aan
brink. Is het normaal gebruikelijk dat
een dominee in de kerk spreekt, maan-
dagavond j.1. sprak hij over de kerk en
wel de Vordense dorpskerk^^n de
hand van een aantal uitsteke^P dia's
van de heer Dolphijn gaf hij een zeer
interessante uiteenzetting over het
wel en wee van het kerkgebouw vanaf
de eerste kapel uit 1121 tot heden. Tal
van bijzonderheden haalde hij naar
voren. Zoals b.v. het feit dat er op de
kerk geen hen maar een duif staat.

Vaak ook bijzonderheden waarvan de
aanwezigen (toch voor het merendeel
Vordenaren) geen weet hadden. Veel
oude kerkelijke boeken, waaronder de
oudste uit 1681, waren voor de aanwe-
zigen ter inzage, evenals enkele stuk-
ken die bij de liturgie dienst deden. Al
met al een avond waaraan de leden
met genoegen zullen terugdenken en
voor ds. Krajenbrink een prima de-
buut over dit onderwerp.

Geslaagde CNV-avond
De op woensdag 6 april gehouden
voorlichtingsavond georganiseerd
door het CNV afdeling Vorden/Hen-
gelo kon over zijn geheel ook de op-
komst van de leden zeer geslaagd ge-
noemd worden.

Spreker die avond was distriktsbe-
stuurder de heer B. Lenselink. Er wer-
den veel aktuele onderwerpen behan-
deld o.a. werkgelegenheid, werken
met behoud van uitkering, deeltijdar-
beid, banenplannen e.d. Nadat de
heer Lenselink deze onderwerpen had
toegelicht ontstond er een interessan-
te diskussie.
Doordat deze avond in goede smaak is
gevallen wil het bestuur dat najaar
weer zo'n avond beleggen waarvoor al-
le leden worden uitgenodigd.

Zendingsavond met
de heer Kling
Deze week donderdag, donderdag 14
april hoopt de heer Kling te vertellen
over zijn werk in dienst van de zen-
ding op de Philippijnen.
De avond wordt gehouden in "de
Voorde", Kerkstraat 15.
Ir. Kling werd enkele jaren geleden
naar zijn werk uitgezonden vanuit de
Hervormde Dorpskerk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Iedereen is genoemde avond hartelijk
welkom. Graag geven we dit bericht
door namens de gemeentelijke zen-
dings commissie van de Hervormde
gemeente.
Verder wordt genoemde avond af-
scheid genomen van de heer H.S.J.
Albers, Zifthpenseweg 6, die vele, ve-
lejaren penningmeester-secretaris ge-
weest is van de plaatselijke zendings
commissie. Eveneens wordt afscheid
genomen van mevrouw Snoeyink als
lid van de zendingscommissie.

Welkom-dienst a.s.
zondagavond
De interkerkelijke evangelisatie com-
missie geeft het volgende bericht
door: In de Welkom-Dienst/Open
Deur dienst op a.s. zondagavond 17
april in de Dorpskerk hoopt voor te
gaan dr. J. Langstraat, Emeritus-pre-
dikant van Arnhem en nu wonend in
Doorwerth. Ds. Langstraat is geen on-
bekende in Vorden. Hij was immers
enige jaren Hervormd predikant in
deze gemeente. Het bekende koor de
"Spiritual Singers" uit Renkum hopen
aan deze bijzondere avonddienst mee
te werken.
Een ieder is van harte welkom.

De Vordense
bejaardenkring
De Vordense Bejaardenkring hoopt
volgende week woensdag 20 april het
25-jarig bestaan te vieren. Dus zo be-
jaard zijn deze ouderen nog niet... Ze
maken er samen een gezellige middag
en avond van in het Dorpscentrum.
Ook op deze plaats willen we hen alle-
maal samen van harte feliciteren met
dit "heug'lijke feit", zoals dat heet in
de fraai gecaligrafeerde uitnodiging.
Moge deze gezellige dag u nog lang
heugen.

GEBOREN: Erwin Johannes Maria
Schroer
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.H. Mennink en C.G.
Broekhuis
OVERLEDEN: J.W. Rozie-Hondorp,
oud 80 jaar; V.H.J. Dostal, oud 17 jaar

HERV. DORPSKERK
10.00 uur Ds. J. Veenendaal, Bedie-
ning Heilige Doop.
19.00 uur Welkom-dienst/Open Deur
dienst. Ds. J. Langstraat (Doorwerth)
m.m.v. "Spiritual Singers" uit Ren-
kum.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 17 april 10.00 uur ds. K. Dijk,
Velp. 19.00 uur Ds. Langstraat, Door-
werth, Gez. Evangelisatiedienst in de
N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 16 en zondag 17 april ds.
Haas, tel. 1678.
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 16 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa tel. 1277. Tevens avond en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 april H. van Baren. Lochem.
Tel. 05730-1870.
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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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop wegens beëindiging:
zelfdrinkbakken met leiding
voor rundvee en varkens, com-
pleet melkapparaat met elec-
tra en bezinemotor, hangket-
tingen, veeverlosapparaat,
spoelbak, melkbussen, lier,
grondboor, verschillende
deuren, balkenslieten, giet-
ijzeren stalraampjes, eiken
aanrecht met stalen blad, oud
eiken hout.
G.J. Bannink, Winkelsdijk 5,
Barchem, tel. 332.

Gazelle - Batavus - Peugeot en
Multi-Cycle fietsen. Enorme
keuze bij:
Fa. Kuypers, Dorpsstraat 12,
tel. 1393.

BEHANG
vanaf 1,95 per rol bij:
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo

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.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Maandag 18 april om 8 uur in
het Dorpscentrum de vredesde-
monstratie '83 in Den Haag.
Doel en achtergronden. Toe-
gang vrij.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Herenmode vindt u volop bij

Modecentrum

Ruurlo

BldZGTS in nieuwe kleuren v. a. 165,—

Kostuums v a 298,-
Klassieke en jeugdige regenjassen v a 1 35,-
PantalonS in div. kleuren v. a. 50,—

Jacks v a 79,50
Modieuze overhemden - pullovers -spencers
en shirts

ZONDAG 17 APRIL

LES CIGALES
ZONDAG 24 APRIL SUN

HENGELO G LD 05753-1461

we willen u echt
niet bang maken
maar 't is toch wel goed eens na te denken over de
bescherming van uw bezit. Als u een deskundig ad-
vies wilt overalarm-installaties, brandveilige kluis-
jes en muurkluizen en inbraakbestendig hang- en
sluitwerk: we weten er alles van:

Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261.

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

Tel. 05752-1811

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

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

Wij halen weer op voor de

PRETTY MAR]
Tel. 05752-240

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

Heeft u de buigzame klomp al geprobeerd ?
Verkrijgbaar in wijdte
maten

Zachte en mooie
polstering op de wreef
en perfecte pasvorm.

Bodem van zeer licht
grenenhout.

Licht van gewicht en
zeer hygiënisch, bijna
onverslijtbare
geluiddempende
loopzooi
(Geen geklos meer)

Buigzaam en flexibel als
een echte schoen.

De twee houten
gedeelten zijn door een
speciaal procédé
onverbrekelijk
verbonden, en maken de
zool bijzonder buigzaam.

Voor de buigzame
klomp wordt alleen
naturleer gebruikt,
waarbij uitsluitend
huiden van de beste
kwaliteit worden
verwerkt

Een speciale teenkap
zorgt voor de goede
vorm van het overleer.

De speciale vorm geeft
de tenen meer en betere
bewegingsvrijheid.

Steun en teengrip
bevorderen dat U juist
en natuurlijk loopt.

FIEX-O-LET
de buigzame klomp

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Huizmga
administraties/verzekeringen

AL EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

schitterend wandmeubel
exklusief bij ons

Dit exclusieve meu-
belstuk hebben wij
speciaal voor U la-
ten ontwerpen.

Een fonkelende bril-
jant op meubelge-
bied.

Het wandmeubel heeft een puur massief eiken front, fraai uitgefreesde
panelen en facetgeslepen glasdeuren.
Afmetingen: 181 cm breed -175 cm hoog.

1998,- HELMINK B.V.
VORDEN Zutphenseweg 24



Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van ons
zoontje en broertje

ERWIN

Jan en Annie Schroër
en Werner

Vorden 5-4-1983
Wildenborchseweg 23.

Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van onze
dochter

ILSE

Wim Berenpas
Annie Berenpas-

Gotink

Arnhem, 11 april 1983

Gaasterlandstraat 6

Tijdelijk adres: Diaconessen-
huis, Arnhem.

Wij zijn blij en gelukkig met de
geboorte van onze dochter

MAAIKE

Hennie en Johan
van den Brink

7234SCWichmond,
10 april 1983
Baron v.d. Heydenlaan 12.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado'sdiewe
na de geboorte van ons doch-
tertje, Diewertje hebben ont-
vangen.

Willy en Geert
Heersink

Dorpsstraat 35, Almen.

Voor uw medeleven en harte-
lijkheid betoond na het overlij-
den van onze lieve vader en opa

ENGBERT
BRUMMELMAN

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
H.G. Brummelman

Vorden, april 1983.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk als
schriftelijk die wij mochten
ontvangen voor en na het over-
lijden van mijn innig geliefde
vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

GERRITDINAJOHANNA
SIGGER-MEUTSTEGE

betuigen wij onze welgemeen-
de dank. Ook voor de gave, in
plaats van bloemen, ten bate
van het Rheumafonds, waar-
voor een bedrag van vijfhon-
derd en tien gulden is overge-
maakt.

DJ. Sigger
Fam. H.OIthof jr.

Vorden, April 1983
't Hamolt
Galgengoorweg 4.

Vers brood in vele variaties, zo
van de warme bakker, bij:

! l winkeltje in Ixixxi en banket

Burgemeester Galleestraat

Voor het weekend:

ROZIJNENBOLLEN

Te koop: zwart gietijzeren for-
nuisje diepte 62 cm, breed 62
cm, hoogte 70 cm.
Mooie mantelkachel en klein
potkacheltje 70 cm hoog.
Tel. 05752-2269

Bij Loga Videobandenver-
huur
Speciale kennismakingsprijs 1
film 1 dag 7,50:1 film 3 dagen
10,00; 3 films 3 dagen 25,00.
Systemen: V.H.F, betamax.
Geen borg, alleen legitimatie.
LOGA boek en kantoor.
Raadhuisstraat 22, Vorden.
Tel. 05752-3100.

Te koop: verse scharreleieren
20 et. per stuk.
Tel. 05752-1250.

In plaats van kaarten

Zaterdag 23 april is het 12'/2 jaar geleden
dat onze ouders in het huwelijk zijn getre-
den

HENKENRIKIEHEUVELINK
Vordenseweg 22, 7231 PB Warnsveld

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 8 uur bij
de Aanleg, Scheggertdijk 10 te Almen.

Hun dankbare kinderen Jorien, Henriet,
Henk en Rinie.

(In plaats van kaarten)

22 april 1938 45 jaar 22 april 1983

W.H. RUITERKAMP
A.C. RUITERKAMP-PELLENBERG

nodigen, mede namens kinderen en klein-
kinderen, allen die ons willen gelukwensen
met dit 45-jarig huwelijk uit, voorde recep-
tie die ze D.V. geven op woensdag 27 april's
avonds van 7 uur tot 10 uur in het gemeente- f
lijk verenigingsgebouw, Rijnstraat 10 te In-
gen.

Ingen, april 1983
Kornehof 17, 4031 JZ Ingen.

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve man
en onze zorgzame vader en opa

JAN BESSELINK
echtgenoot van Tonny Besselink-Kunst

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: Tonny Besselink-Kunst
Neede: Miep Hassink-Besselink

Reinier Hassink
Paula en Carmen

Vorden: Antje Bloemendaal-Besselink
Wim Bloemendaal
Sander en Marije

7251 XW Vorden, 11 april 1983
Het Hoge 8

Mijn man en onze vader is opgebaard in een der rouwka-
mers van Het Nieuwe Spittaal ziekenhuis te Warnsveld,
bezoek dagelijks van 15.30 tot 17.00 uur.

De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 15 april om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden,
vertrek van huis om 12.45 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal De
Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Heden is overleden onze oud-collega en lid van onze
vereniging:

J. BESSELINK

Wij wensen zijn familieleden, waaronder oud-perso-
neelsleden van Gems, troost en kracht om dit verlies te
dragen.

Personeelsvereniging
GEMS-EMSBROEK

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons is ge-
weest, geven wij kennisvan het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

DERK PARDIJS
echtgenoot van Ton/a Wuestenenk

op de leeftijd van 76 jaar.

Vierakker: T. Pardijs-Wuestenenk
Aalten: W. Pardijs

^W. Pardijs-Spekkink
Vierakker: W. Rossel-Pardijs

AJ.G. Rossel
Vierakker: G.J. Pardijs

WJ. Pardijs-Bruil
en kleinkinderen

Vierakker, 12 april 1983
„Dijkman"
Beckenstraat 1, 7233 PC Vierakker

De rouwdienst zal worden gehouden in de Hervormde
kerk te Wichmond, op zaterdag 16 april, aanvang 11.45
uur. Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.30 uur in de
kerk.

De begrafeniszal plaats hebben om 13.00 uur op de Be-
graafplaats te Wichmond.

Inleveren vakantiebonnen
Tot 20 april '83 is er gelegenheid om
vakantiebonnen v.d. Landbouw en va-
kantie cheque van A & F en Heide Mij in
te leveren tussen 17.00 en 18.00 uur
bij:

H.W. ESSELINK
Prins Bernhardweg 26, Vorden. Tel. 2324

„
DORPSSTRAAT 10a, VORDEN. TEL 2243

Al kaarten besteld
voor die gezellige dans- en showavond

op zaterdagavond 30 april (Koninginnedag)???
m.m.v. Hypnotiseur en dansorkest "Transit"

Bestelde kaarten gaarne z.s.m. afhalen
anders kunnen wij de plaatsen niet garanderen

Gazelle, ereklasse.
Een fiets koop je voorjaren.

En voor je plezier! Dan denk je al
gauw aan een Gazelle. Ereklasse!

Bij ons te zien in vele variaties.
Verwen jezelf met een Gazelle.

l

FA. SLOTBOOM
•

•
l

KIEFTENDORP11,
HENGELO GLD. TEL 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen aan onderstaande bouwplannen.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
maandag 18 april a.s. gedurende 14 dagen vooreen ieder
ter inzage ter gemeente-secretarie.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen genoemd voorne-
men bij hun college.
1. de heer G. Emsbroek, Ruurloseweg 2, voor het bou-

wen van een paardenstalling aan een bestaande ber-
ging op het perceel Ruurloseweg 2 alhier.

2. de heer H.W. Velhorst, Galgengoorweg 6, voor het

•
bouwen van een geluidsisolatiescherm op de schiet -
baan nabij de Oude Borculoseweg alhier.

Vorden, 14 april 1983
Burgemeester en wethouders, voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,

J^Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 15
april 1983 op werkdagen 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de verzoeken met bijlagen van:

1. de heer A. Pellenberg, Larenseweg 1 te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een camping met opslag van gasfles-
sen, propaan en H.B.O., adres van de inrichting La-
renseweg 1 te Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden sectie L nr. 70;

2. de heer J. Wentink, Stuwdijk 5 te Vorden, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag als-
mede een propaangastinstallatie, adres van de in-
richting Stuwdijk 5 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie C nr. 1309.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over deze aanvragen adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn
de door ons opgestelde ontwerp-beschikkingen tegelij-
kertijd met de verzoeken om vergunning ter inzage ge-
legd.

Strekking van de ontwerpen van de beschikkingen:
voor zover thans rekening valt te houden met de in de
gebieden waar de inrichtingen zijn gelegen te verwach-
ten ontwikkelingen in de toekomst met betrekking tot
gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, zijn de
ontwerpen van de beschikkingen opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hin-
der buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen
door eenieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd. Eenieder kan verzoe-
ken om in persoon of bij gemachtigde mondeling be-
zwaren te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór
7 mei 1983. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum, 15 april 1983.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

BELANGRIJK BELANGRIJK
a.s. Zondag 17 april

VORDEN-WITKAMPERS
Aanvang 14.30 uur.

STAND:
Neede
Vorden
Kon. UD
Hercules
Pacelli
Voorwaarts
Vios B.
Ajax B.
Loenermark
Witkampers
Hoven
Loo

19-23
19-22
19-22
19-22
19-21
19-19
18-18
19-18
19-18
18- 16
19-15
19-12

Vereniging tot bevordering van het
Marktwezen te Vorden

LEDENVERGADERING
maandag 18 april a.s. n.m. 8.30 uur ho-
tel Bakker.

Het bestuur.

Gemeentelijk Sportpark
Oude Zutphenseweg

TOT ZIENS!!

In het Dorpscentrum maandag
18 april 8 uur een avond tegen
de "Kernwapens".
Iedereen is welkom.

Uw grasmaaier weigert? Breng
hem direct bij Kuypers. Rep.
direct en billijk. Tel. 1393.

a.s. Vrijdag, 20.00 uur

KLAVERJASSEN
Zaal Schoenaker

April - mei -juni
Conditietraining zelfverdedi
ging. 10 lessen voor f 50,-
Sportschool Smit.
Telefoon 05752-1816.

Spec. aanbieding deze week:

BOLUSSEN
t winkeltje m brood en banket

Woningruil
Aangeboden: Woning in Alphen a.d.
Rijn. Maisonette dubbelbovenflat, 4
kamer-woning, keuken, douche, toilet.
Grote voorkamer, 3 slaapkamers, grote
hal. Kale huur f 422,-. Tel. 05752-
2739.
Groot balkon en grote box.
Tel. 01720-36570

Gevraagd: eengezinswoning in Vorden.

Burgemeester Galleestraat

Race- en semi-racefietsen
eeds vanaf f 395,- natuurlijk<!

leewielerbedrijf Kuypers.

LATEX
9,95 bij:

bo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Aanbieding gedistilleerd t/m 27-4

Jonge Gildester
14,25

Henkes Bessen
_ 12,95 _
Vinoüieek SMTT

Slytery - Wynhandel - Tappery
Dorpsstraat 10 - Vorden

Sorbo huishoudprodukten

Inval-assistentes
In ons centrale magazijn hebben wij plaats voor

DAMES
die incidenteel willen invallen, dit geldt voor weken waarin officiële vrije da-
gen vallen en de werkweek dan ook relatief tekort is om al de orders uit het
gehele land uit te voeren. Leeftijd 30-45 jaar

Dames die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich schriftelijk wenden tot:

SORBO NEDERLAND B.V.
Postbus12-7250 AA Vorden.Gaarne op envelop vermelden: Inval-assisten-
tes.

MODIEUZE EN DRAAGBARE

Mantels en jasjes voor kleine en grote maten
Poplin mantels
Trenchcoats
IM. Alcantara
Blazer en coatjes grote keuze
Blazerpakken mfiannei
2 en 3 dl. broekpakken 185,- en 215,-

Modecentrum

v.a.

135,-
235,-
89,50
365,-

Ruurlo



Wie brutaal doperwten koopt
bespaart direkt

zo'n buitenkansje krijgt Prijs-slag niet iedere dag.
Een prachtige partij kwaliteitsdoperwten voor
een prijs waar zelfs de groothandel zijn lippen
van aflikt. Per blik 20 cent korting.
En alleen verkrijgbaar in 12-bliks-verpakking.
Dat is mooi om in huis te hebben. Komt altijd van
pas en blijft het hele jaar door goed. Ze staan nu
in de winkel. Haast u als u van doperwten houdt
en direct al 2.40 wilt besparen.!

>pen

Vloeibaar
wasmiddel,
flacon 2 liter

699
>pen

Doperwten extra fijn,00
half blik, Vrij Produkt 89

Burcht verse
kapucijners, OQyy

>pen

pot 0,72 liter.

Homburg
leverpastei,
blik 200 gram _ 79
Hedi rundvlees
bouillon,
pot 340 ml 159

5̂3*?L-
ïS*B-.35r2" d
>*- -~,- P

H^ 'J^.sii

zonnebloem-
olie,
literflacon,
Vrij Produkt

Tweedrank, abrikoos/1

sinaasappel of perziken/sinaas-
appel, literpak _ 199
Pandin de
Lussaudière,
'n rode Franse wijn,
f les 0,7 liter _

Loyal rund
vlees-
brokken,
blik 1000 gram

4 voor

Rosé d'Anjou,
f les 0,7 liter _ 3 voor

Mora bitterballen,
zak 1000 gram a 50 stuks

Patat frites,
diepvries, kilo

Splendid
totaalwasmiddel,
zak 2 kilo

Doperwten zeer fijn,
half blik _

Karaat halvarine,
kuip SOOgrar

10, 00

10,00

Hedi kippevlees
bouillon,
pot 340 ml

l
l

Clorix toiletbloc,
56 gram

7-Kruidenshampoo,
flacon 300 ml

Homburg
achterham,
blik 453 gram

499
Jordan afwasborstel 119

699
99

125

Jonge kaas,
kilo

Puntjes,
6 stuks

f m/

Spa citron,
literfles 89

Groenteman
Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling Prijzen geldig tot en met 16 april a,s.

Slagerij
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij Prijs geldig van 15 tot en met 16 april a s

Hazelnootpasta,
pot 350 gram _ 179
Heinz sandwich
spread,
pot 300 gram

De Ruyter
chocoladevlokken,
melk of puur, pak 200 gram

Tafelmargarine,
kuip 500 gram, Vrij Produkt _

219 •-™«j

Dixan,
koffer 2 kilo,
bij aan-
koop 2e koffer,
f 9,- terug van de
fabrikant

755

•ftflfZx

k»
'̂ ii&i

Confilux extra
jam confiture,
pot 450 gram,
aardbeien, kersen,
abrikozen of ananas

Golden wonder
tomatenketchup,
fles 340 gram

instant cacao,
bus 800 gram _

Remia camping-
margarine,
blik 500 gram

ptR7lF.BONll

tórSMc

Gebroken
sperzie
bonen,

Karaat halvarine,
kuip 500 gram

heel blik

Yogho-vogho,
literpak, aardbei of framboos

Tarwebloem,
kilopak

Havermout,
pak 500 gram

Cornflakes,
pak 375 gram _

Hand- of
perssinaas-
appelen,
net a 4 kilo

Campina
vanille ijs,
Augurken c,
zoetzuur, pot 720 ml.

499
99

Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt.

Speculaas,
pak 400 gram

Wat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier

PRUS-S1AG• H B^^F ̂ ^ ^l^BHi H^^V•
• NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN •



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 april

45e jaargang nr 5

Kulturele aktiviteiten bij
vijfjarig bestaan
Dorpscentrum
Volgende maand is het vi j f jaar gele-
den dat het Dorpscentrum in Vor-
den in gebruik werd genomen. Daar-
voor deed het gebouw dienst als ge-
meentehuis.
De huidige beheerder van het Dorps-
centrum, de heer L. Bos, opperde het
idee om ter gelegenheid van dit eerste
lustrum een kulturele manifestatie te
organiseren met die verenigingen die
wekelijks van het dorpscentrum ge-
bruik maken.
"Wij als bestuur schaarden ons achter
het voorstel van de heer Bos en heb-
ben kontakt opgenomen met de be-
treffende verenigingen. Deze reageer-
den enthousiast zodat we nu op vrij-

dag 6 mei en zaterdag 7 mei een pro-
gramma kunnen bieden, waarbij elke
vereniging een steentje bijdraagt", al-
dus vertele ons de heer H. Janssen,
bestuurslid van de Stichting Dorps-
centrum. Er zijn en zullen nog heel
wat voorbereidingen aan voorafgaan,
want het totaal aantal personen dat
aan deze avonden medewerking ver-
leend wordt geschat op meer dan 200.
"Wij hebben dan ook een overladen
programma, waarvan het draaiboek
inmiddels gereed is. Mevrouw Sik-
kens zal als ceremoniemeester funge-
ren, terwijl de beheerder Bos met de
technische leiding is belast. Je kunt in
feite zeggen dat de heer Bos datgene
regelt wat zich allemaal achter de cou-
lissen afspeelt", aldus de heer Janssen.
Het programma is zowel voor de vrij-
dagavond 6 mei als zaterdagavond 7
mei identiek. Het ziet er als volgt uit :
Sursum Corda; Volksdansen kinde-

ren; Kinderkoor i.s.m. Nutsblokfluit
en Melodikaclub; Vordens Toneel;
Majorettes i.s.m. Drumband Sursum
Corda. Volksdansen Ouderen; Pauze;
Muziek van Concordia; Drumband
Concordia i.s.m. majorettes; Toneel
Jong Gelre; Volksdansen de Wikke;
Zangver. Excelsior; Dameskoor Vor-
den; Vordens Mannenkoor.

Vrouwen in de WD
Vrouwen in de WD, afd. Vorden no-
digt haar leden en serieuze belangstel-
lenden uit voor een bijeenkomst op
dinsdag, 19 apri l a.s. in hotel Bakker.
Op deze avond zal een uiteindelijk be-
stuur door en uit het midden van de
aanwezigen worden samengesteld.
Wij rekenen vast op uw komst. Voor
nadere inlichtingen kunt u bellen:
Mevr. T. Brandenbarg, tel. 2024.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal op vrijdag 15
april aanstaande niet in de gelegen-
heid zijn om zijn wekelijkse spreekuur
te houden.

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 onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H. Wagenvoort, Kruis-

dijk l te Vorden, voor het verbou-
wen c.q. uitbreiden van een woon-
gedeelte aldaar;

2. Aan de heer G.J.W. van Druten, de
Hanekamp 24 te Vorden, voor het
bouwen van een berging aldaar;

3. Aan de heer J.J. Dijkerman, Zut-
phenseweg 5 te Vorden, voor het
vernieuwen van een garage aldaar;

4. Aan de heer B. van Tilburg, het
Lekkebekje 6 te Vorden, voor het
vernieuwen van een schuur aldaar;

5. Aan de gebrs. Klein Winkel,
Beunkstege 2 te Vorden, voor het
vernieuwen van een varkensstal al-
daar;

6. Aan de heer W. Rietman, Zutphen-
seweg 80 te Vorden, voor het ver-
groten van een loods en een ber-
ging aldaar;

7. Aan de heer D.A.G Pardijs, Ok-
horstweg 5 te Vorden, voor het
vergroten van een loods en een ber-
ging aldaar;

8. Aan de heer G.J. Wunderink, Stro-
dijk 13 te Vorden, voor het vergro-
ten van een loods aldaar;

9. Aande heerD.Bruil , Okhorstweg7
te Vorden, voor het veranderen en
geeeltelijk vergroten van een var-
kensstal aldaar;

10. Aan de heer H. Barendsen, Zut-
phenseweg 15 te Vorden, voor de
bouw van een opslagloods aldaar.

Te verlenen bouw- aanlegvergunningen
met gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van Gede-
puteerde Staten van Gelderland
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft te verlenen
met gebruikmaking van de door Ge-
deputeerde Staten van Gelderland af-
gegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. D. Bruil, Okhorstweg 7 te Vorden,
voor het veranderen van een var-
kensstal aldaar;

2. H. Wagenvoort, Kruisdijk l te Vor-
den, voor het veranderen van het
woon- en deelgedeelte aldaar;

3. Gebrs. Klein Winkel, Beunkstege 2
te Vorden voor het vernieuwen van
een varkensschuur aldaar;

4. G.J. Wunderink, Strodijk 13 te Vor-
den voor het uitbreiden van een
loods aldaar;

5. W. Rietman, Zutphenseweg 80 te

Vorden, voor het vernieuwen en
uitbreiden van een pluimvee-
schuur annex berging aan de Mi-
spelkampdijk (ongenummerd);

6. D.A.G. Pardijs, Okhorstweg 5 te
Vorden voor het uitbreiden van een
werktuigenberging aldaar;

7. J. Korenblek, Zelstweg 2 te Vorden,
voor het bouwen van een kunst-
mestsilo aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 30 april
1983 ter visie bij de afdeling Gemeen-
tewerken. Eventuele bezwaren die-
nen binnen deze termijn schriftelijk
aan het college van Burgemeester en
wethouders kenbaar gemaakt te wor-
den.

Nationale viering van de bevrijding op 5
mei aanstaande in de Gelderse hoofd-
stad.
Te Arnhem zal, binnen het kader van
de viering van de bevrijdingsdag op 5
mei 1983, een discussiebijeenkomst
worden gehouden in de Saskia-bios-
koop onder leiding van een klein fo-
rum, voorgezeten door de heer L.
Schuurman. Voorafgaande aan deze
discussie zal de film "Wat dacht je van
herdenken, ja of nee?" van de cineast
René van Nie vertoond worden. Deze
ochtend is met name bestemd voor
jongeren vanaf 15 jaar.

Het doel van het organiserend comité
is om te trachten door middel van het
geven an voorlichting over de periode
1933-1945 te voorkomen dat deze ge-
schiedenis zich zal herhalen.

Er wordt op gewezen dat scholen de
film van René van Nie kunnen bestel-
len bij het comité Nationale Viering
Bevrijding, correspondentieadres
postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 18 april tot en
met 23 april aan de hartstichting een
vergunning gegeven voor het houden
van een collecte.

Vergaderingen raadscommissie
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 april a.s. om 19.00
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- vaststelling exploitatievergoeding

over 1982 als bedoeld in de Kleute-
ronderwijswet ten behoeven van de
bijzondere kleuterscholen;

— vaststelling exploitatievergoeding
over 1982 als bedoeld in de Lager-
onderwijswet 1920 te behoeve van
de bijzondere scholen voor gewoon
lager onderwijs;

- verkoop perceeltje grond in het be-
stemmingsplan "Medler-Tol 1969";

- verkoop bouwterrein in de bestem-
mingsplannen "Brinkerhof 1973,
nr. 2" en "Hoetinkhof 1980, nr. l"
voor particuliere woningbouw;

— aanbrengen van dubbele beglazing
in de woonkamers van het pand
Dorpsstraat l, eigendom van de ge-
meente.

De commissie voor Algemeen Bes-
tuur c.a. vergadert op dinsdag 19 april
om 19.30 uur in het gemeentehuis,
burgemeesterskamer. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:
- verkoop perceeltje grond in het be-

stemmingsplan "Medler-Tol 1969";

- verkoop bouwterrein in de bestem-
mingsplannen "Brinkerhof 1973,
no. 2" en "Hoetinkhof 1980, no. l"
voor particuliere woningbouw.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 20 april
a.s. om 19.00 uur in het koetshuis, bu-
reau gemeentenwerken. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten;

- beroepschrift d.d. 2/23 februari
1983 R.G.F. Wagener alhier, tegen
de geweigerde bouwvergunning;

- aanbrengen van dubbele beglazing
in de woonkamer van het pand
Dorpsstraat l, eigendom van de ge-
meente.

Voor deze co^miissievergadering gel-
den de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzit|^»f de secretaris van de
commissieopgevenals spreker,on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint.

De voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodzake-
lijk is, beperking van de spreektijd op-
leggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie lig-
gen in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

Tentoonstelling van werken van Jan
Rozeboom
Wij maken u erop attent dat tot en
met 7 mei a.s. in de boerderij bij het
gemeentehuis Kasteel Vorden de
overzichtstentoonstelling van werken
van Jan Rozeboom te bezichtigen is.
De tentoonstelling is open op werkda-
gen van 14.00-16.30 (eveneens op zon-
dag), op zaterdag is de tentoonstelling
geopend van 11.00 tot 16.30 uur. De
toegang is gratis, een catalogus is te-
gen betaling verkrijgbaar.

Aanvragen studietoelage Provinciaal
Studiefonds
Ook voor het cursusjaar 1983/1984 be-
staat er weer gelegenheid een studie-
toelage aan te vragen bij het Provin-
ciaal Studiefonds. Een informatiefol-
der en het aanvraagformulier zijn op
het gemeentehuis, afd. financiën, ver-
krijgbaar.
Het Provinciaal Studiefondsw heeft
aan aantal wijzigingen ondergaan.
Eén hiervan is de termijn waarbinnen
de aanvragen moeten zijn ingediend.
Dit is verschoven van l oktober naar l
mei. Voor het schooljaar 1983-1984
moeten de aanvraagformulieren dus
vóór l mei 1983 op het gemeentehuis
zijn ingeleverd.
Verder is als gevolg van bezuinigingen
een nieuw toekenningssysteem inge-
voerd. Dit komt er in het kort op neer,
dat de mensen met de laagste oplei-
dingen het eerst aan de beurt komen.
Tenslotte is aan een toe te kennen stu-
dietoelage in het vervolg een maxi-
mumbedrag verbonden, t.w.
f 12.000,- per cursusjaar.
De studietoelage uit het Provinciaal

Vrijdag vertrokken,
dinsdag voldaan terug uit Polen

Onze oproep om te helpen met het laden van de twee enorme grote vrachtwagens is niet tevergeefs geweest. Vele
jongelui kwamen hun hulp aanbieden. Toch fijn, ook voor het comité dat er toch nog zoveel jongeren kwamen opda-
gen. Met hun hulp hebben ook zy een steentje bijgedragen om ook hun leeftijdgenoten te helpen in Polen, ook de
ouderen die zich aangemeld hebben hartelijk dank voor uw spontane hulp. Om half twaalf waren beide vrachtwa-
gens geladen, tot aan de nok vol met allerlei goederen, medicijnen, ledikanten, dekens, levensmiddelen enz. enz.,
nog meer dan de vorige zending van verleden jaar, er moesten zelfs 6 ledikanten blijven staan, doch deze zullen met
een transport uit een omliggende plaats verzonden worden, hier wordt aan gewerkt door het comité. In mei is er
weer een bijeenkomst om een en ander nog af te wikkelen.

Terugkeer
Maandagnacht zyn de vrachtwagens weer in Vorden gearriveerd. Hondsmoe en zeer emotioneel zyn de chauf-
feurs en bijrijders aangekomen. De grootste vrachtwagen van Eygenhuizen moest men aan de Poolse grens onder
dwang leegpakken, alles werd gecontroleerd en de pakken met kleding nagekeken, met röntgenstralen werd nage-
gaan of alles wel klopte, zo k^wien toch zien dat het inpakwerk zeer belangrijk is geweest en dat de commissie geen
risico's heeft genomen is tocngoed geweest, men kan niet secuur genoeg zyn, ook meerdere transporten welke uit
andere plaatsen nog zullen volgen maken wij nogmaals op attent ZET precies op de dozen wat er in zit, je moet het
dan misschien wel uitpakken, wat onze mensen is overkomen, maar het wordt tenminste goedgekeurd door de vo-
poo's. Je mag dan doorgaan en niet zoals een Belgische vrachtwagen, waarvan de chauffeur alles alleen moest uit-
pakken en die men dan een dag laat wachten, maar dit is iets wat men op de koop toe moet nemen, het doel is om de
arme Poolse mensen te helpen, en dat is gelukt. De ontvangst was in Laswin geweldig, de mensen waren zeer dank-
baar en ontroerd, aldus de chauffeurs. Vooral bij het kindertehuis was men geweldig blij met de bedden en kleding.
In Laswin is de nood nog steeds hoog, het is niet te beschrijven, de heer Wilbrink uit Ruurlo, die als bijrijder mee is
gegaan was er dan ook totaal van ondersteboven, hu wil le/i jnerti jd nog een uitgebreid verslag geven. De bedoeling
is, dat al de helpers, chauffeurs, comité-leden uitgenodigd worden om nog eens na te praten over de reis en over de
aktie, wanneer dit zal zyn wordt in „Contact" bekend gemaakt.

Studiefonds bestaat uit een renteloos
voorschot. Eenjaar nadat de opleiding
is voltooid dient met de terugbetaling
te worden begonnen. Jaarlijks dient
minimaal 10% van het in het vooraf-
gaande jaar verdiende netto-loon te
worden terugbetaald.
Bedoelde provinciale studietoelage
kan worden aangevraag voor zowel
het volgen van algemeen vormend
onderwijs als voor het volgen van be-
roepsonderwijs (b.v. part. seceratres-
se-opleiding, kappersopleiding, e.d.).
Opleidingen waarvoor echter een

rijksstudietoelage kan worden verkre-
gen komen echter niet voor een stu-
dietoelage van de provincie in aan-
merking.
Wel kan in die gevallen waarbij het
Rijk een aanvraag om studietoelage
heeft afgewezen een beroep worden
gedaan op het Provinciaal Studie-
fonds. Hierbij wordt gedacht aan die
gevallen waarbij door het Rijk aan
aanvraag is afgewezen op grond van
studieresultaten, stage-periode of niet
in het bezit zijn van een Nederlands
paspoort.

Bij het lager- en middelbaar beroep-
sonderwijs kan in die gevallen waarbij
door het Rijk een aanvraag is afgewe-
zen op grond van het inkomen eve-
neens ook een aanvullende studietoe-
lage worden toegekend wanneer de
rijksstudietoelage niet voldoende
blijkt te zijn.
Voor nadere informatie verwijzen wij
u naar bovengenoemde informatie-
folder. Ook kunt u contact opnemen
met het Provinciaal Studiefonds Gel-
derland, Huis der provincie, Mark-
straat l te Arnhem - tel. 085-592159.



bakkerij
Boerenwit
800 gram, gratis gesneden

Boerenbruin
800 gram, gratis gesneden

Melkbollen
zak 9 stuks

Amsterdamse rozijnen-
slof eoo gram

allerlei
Pannenset
aluminium 3-delig 2495" 19?s

Plastic campingset
(2 borden, beker, soepkop) metj
3-delig metalen campingbestek
samen QrKr

Houten schilmesje
set 2 stuks-2-^5-

1W^̂  iiÉPwKi
Valvoline motorolie
SAE 20 W 50 blik
41iter 4^95-

||ill|ifi"av>'IIP̂ --::,

voordelig een
dan kunt u

Diepvries is handig en maakt u bijzonder populair.
Als u plotseling lekkere spinazie op tafel zet terwijl u
een dagje weg bent geweest, als u 's avonds plotselinge
gasten gezellig trakteert op bitterballen, als u eenijsje
van een gulden (kost u iets meer dan drie dubbeltjes)
als beloning voor uw zoons of dochters kunt aanbieden
na een inspannend tuinwerkje.

Die dingen kunnen voordelig als u nu een
voorraadje aanlegt, want uw VS-markt is er nu extra
voordelig mee.

iff^^A^WilliPffÉma IJ

Ola sinas of aardbeien-
box 10stuks3^&-

Simson reparatie doos

Olachocotops

Braadktiikens
950 gram 449-

diepvries
375

Campina solara roomijs £1 98
8 stuks -5̂ 8- ^*»449

249
Q?9

8stuks-&98-

Campina dubbcllik
ijsloUics 14 stuks 4^9-

Kroketten
grijpzak 25 stuks-2-£9~

Baya sateh
pak 3 stokjes VS-prijs

*Srj

m•o
*£*&£ ' ™W»». *%•;,,;*!•

^MlĴ ti

doft*?

kruidenier

-m
\ I M > lil MK<

(Clibaïfcî
1

^NDALüCI^

m

Emmersetfe
voor strand of zandbak -̂ 2ë-

Autowasset
kompleet op kaart 4-4^95-

198
Q95

slijterij Harteveld jonge
jenever i liter
Parade vieux
l liter

1495

Baüantine whisky 1 Q95 Gibalbin Andalucia
fles 30^5 A%^« een droge frisse witte wijn nu

é«"»ÏP
i ̂ t ~:: •:*̂ S*fei(î f ̂ .frtifiiir.-les

' " " " ' • •'•^**s*"j

Enkhuizer mergpijpjes 19
pak 5 stuks ±3& • •

Kilt chocoladerepen
triopack-2-rëO-

TIJDELIJK
F2.50TERUG
OPUWBANK

OFCIRO

BIOLOGISCH INWEEKMIDDfL

Biotex groen of blauw S129
koffer 2 kilo-a49- \fm
en 2.50 terug via bank of giro...

Ervo dcssertijs
vanille of vanille-aardbeien
bal l liter ir98"

zuivel
Era goudkttipje
y&

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Coberco vrachten-
yoghurt l liter nu

Jacky Chanty top
chocolade ̂ 04

Een verstandig gezin in Goor
had het al spoedig door
ook hun plotselinge visite
kan van een hapje geniete
Dat komt omdat ik het diepvroor.

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

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



voorraadje diepvries aan
trakteren wanneer u wilt

s
i
S
i
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l

kabeljauwfilets
graatloos, 400 gram 435-

Groko spinazie
pak 450 gramü£9-

Q49

Groko
Bril
jiilljjjpffl*^^ ;j|| V

JB sr"J Jr"ti •if"iü:si46QGI

Iglo boerenkool O 89
pak 450 gram 4-49- ^/ .

Uoor de zon gerijpte...
Spaanse aardbeien
bakje 250 gram

Hamlappen
hele kilo

.9?o
Seegold vissticks 1 49
pak l O stuks 4^89- JL •

BitterbaUen
grijpzak.50 stuks-2^9-

249

Riedel aPP€Ïsientje of 1 99
- JL •

099
269
229
Q55

Koopmans cakemeel
per pak 4-r44-

Mars mini

De Heer chocolaatjes
pak 1 50 gram 2^8-

Zeeows meisje
pak 250 gram O^O-

Katja toefzak drop
4 soorten 250 gram ±£

Dtryvis fuifnummers of
lachbekjes 4̂ 4̂

Nfttroma koffiemelk
0.5

Driehoek vloeibare zeep
i literare-
Driehoek krasvrije
reiniger 4^^

79

29
49

2?5
109

Kersen op lichte siroop 98
3/4 pot 2r49- ' A •

2.19
179

Duyvis salata
0.5 liter met 50% gratis is 0.751.

Unox smac
buk 200 gram V.S.-prijs

Unox frankfurter
knakworst 300 gram 3̂ 35-

Bona
kuip 500 gram 4^83-

169

Nieuw!
Dash
koffer 2 kilo VS-prijs
en nu bij aankoop van l koffer
4.25 terug via bank of giro...

748

bloemen
Voor de tuin brengen wij een groot
assortiment vaste planten, heesters en
coniferen o.a. Primula wit en paars, Doro-
nicum (voorjaars zonnebloem), Dicentra
(gebroken hartje), Lupine, witte en rode
Astilbe, Anemoon enz.
Super boeket
Tros anjers
diverse kleuren

Forse Ficus Elastica
verzorging: veel licht,
regelmatig water geven.

395
8?5

IN HUtö...
vleeswaren

Schouderham
100 gram

Snijworst
150 gram

Leverkaas
150 gram

29
59
39

salades
Komkommersalade
200 gram

168

slagerij
Geldig van 14/4- 16/4'83

Fricandeau
hele kilo

Schnitzels
van de ham 100 gram

Varkensroüade
500 gram

Fijne verse braadworst f^ 98
hele kilo \J •

10?8
149
R95

Maandag-dinsdag-woensdag
18/4-19/4-20/4'83

Hamburgers
10stuks(plm. l kilo)

Ribbctjes
hele kilo

Schouderkarbonade
500 gram

Champignongehakt
100 gram

Ontbijtspek
100 gram

Woensdag: gehaktdag
hele kilo

798
2?8
398
129
Q98
748

Een slim huisvader van de Moesmate
die had al heel gauw in de gate
als ik naar mijn VS-markt reis
dan neem ik altijd een pak ijs
lekker en om de prijs hoefje het niet te laten.

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteit en prijs!
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OPHEFFINGS-UÏ7VERKOOP
De laatste week:
kwaliteitsmeubelen

i i ALLERLAAGSTE PRIJZEN

Het is nu of nooit
kom snel

Onze garantieverplichtingen vallen na 1 april onder ons nieuw filiaal Twello, telf. 05712-3515.

Voor al uw

LOODGIETERS WERK
VERWARMINGEN
GASLEIDINGEN
POMPINSTALLATIES enz.

Vraag prijsopgaaf bij:

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

SCHILDERWERK
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Te koop gevraagd door particu-
lier wasstel, rookstoel,
theekastje en bloementa-
feltje.
Tel. 05206-79185

TAPIJT
vanaf 24,95 per meter bij:
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.

RUURLO Domineestee:i 14 Telf. 05735-2896

Kom 'm nu bij ons bekij

SHOW
ter introductie van

î Wi

de nieuwe

aaanUno
U bent van harte

welkom
Showdagen:

Vrijdag 15 april
Zaterdag 16 april
Maandag 18 april

Een drankje en een
hapje staan voor u

klaar

Alle Fiat modellen in onze
showroom

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

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

V.LC.
"De Graafschap" b.a. Ruurlo
STATIONSSTRAAT 14. 7261 AD RUURLO

Voor eerstkomenden nog uit
voorraad af te geven enkele
soorten vroege en midden-
vroege

pootaardappelen
Telefoon 05735-1541

VOOR GROTE KOLLEKTIE,
EXCLUSIEVE EN GOEDKOPE

kindentleding NAAR

Modecentrum

Ruurlo

Zondag 24 april

MOTOCROSS
HARFSEN

500 cc Senioren/Internationaal en
125 cc / Zijspannen Nationaal.

Wijnnieuws van

Vinotheek Smit
Wijntappery Slytery
DORPSSTRAAT 10
7251 BB VORDEN
TEL. 05752-1391

Nu nog meer wijnen van het vat!
v.a. 31 maart kunt u bij ons de volgende nieuwe wijnen tappen.

Costière Du Gard p. liter 5,95

Cótes du Rhóne p. liter 7,95

Mosel Riesling 6,95

Al deze wynen garanderen wy
6 maanden op houdbaarheid.
Komt u maar proeven!

Voor iedere taPklant

Gratis Poster
van druif tot wijn.

Vin de Pays de
Pyrenees-Orientales Rouge P. nter4,95

Vin BlanC Demi sec. p. l i ter 4,95

Aperit ieven:

Rode Port P 12,95

Zoete Spaanse de echte p. nter 6,95

Fimo Seco Sherry P nter 8,95
Dry selecta medium P uter 8,95
Very Pale dry medium P. nter 8,95
Witte vermouth P nter 5,95



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 14 april

45e jaargang nr 5

Concordia:
Een genot om naar te luisteren
Hoewel de oudste kulturele vereniging in Vorden (Concordia bestaat volgend jaar
115 jaar) heeft deze muziekvereniging zaterdagavond in het Dorpscentrum bewe-
zen, muzikaal jong van hart te zijn.
Onder de enthousiaste leiding van de 71 jarige en nog immer vitale dirigent H.
Wendt uit Zutphen, schotelde het korps de aanwezigen een programma voor waar
met volle teugen van werd genoten.

Nadat het korps met een luchtige
Duitse mars, getiteld met Aartshertog
Albrecht had gespeeld, kon voorzitter
W. Barink onder meer wethouder J.F.
Geerken met zijn echtgenote, alsme-
de de ere-leden Lauckhart en v.d.
Berg met hun dames verwelkomen.
Het programma voor de pauze ging
vervolgens verder met een solo van
drie trompetten. Een polka gespeeld
door Joop Lauckhart, Ethel Lauckhart
en Henk Pardijs.
Dirigent Wendt gaf alvorens het korps
een nummer speelde tekst en uitleg
van hetgeen men te horen zou krijgen.
Juist toen hij bezig was met de uitleg
van het "serieuze" "Tableuax des Vos-
ges", een zeer oude suite van Mein-
dert Boekei, klonk het plotseling tot
grote hilariteit in de zaal "Hallo Opa".
Opa Wendt lachte om de begroeting
van zijn kleinkind en ging weer over
tot de orde van de dag. "De beelden
uit de Vogezen" was onderverdeeld in
vier delen en duurde in totaal zo'n
veertien minuten. Het korps besloot
haar eerste optreden met het spelen
van een mars. Voorzitter Barink
maakte tussen de bedrijven door be-
kend dat het korps thans uit 28 leden
bestaat en dat er nog 9 leerlingen in
opleiding zijn.
Hierna traden de majorettes onder lei-
ding van de heer J. Schot uit Ruurlo
voor het voetlicht. De meisjes maak-
ten een dansje en zongen bij deze mo-
lendans uit volle borst mee. Sommige
kinderen wilden nog weieens tegen

"de wieken" indraaien, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Het laatste onderdeel voor de pauze
bestond uit een optreden van de
drumband onder leiding van de heer
P. Papperse en Tonnie Meyer als tam-
boer-maitre. De drumband bracht
een drietal nummers waaronder "Mi-
xed Drums" door Papperse zelf ge-
schreven.

Nadat in de pauze getracht werd via
een verloting gelden bijeen te krijgen
voor nieuwe uniformen (het bestuur
is druk bezig dit in 1984 te realiseren)
werd na de pauze begonnen met een
vrije impressie door de majorettes.
Deze impressie was geschreven door
Mirjam Hoenink, zelf één der majo-
rettes.
Tijdens het slotoptreden van het
korps, konden de aanwezigen onder
meer genieten van de "Mexican
Trumpets". In een vlot tempo werden
in zeer moderne stijl diverse Ameri-
kaanse hits gespeeld, waaronder een
cha-cha-cha en een twist.
Het korps bleek inderdaad van alle
muzikale markten thuis, want achte-
reenvolgens kon men luisteren naar
muziek uit China, "Chinese tempel-
tuin" gevolgd door een aantal walsen
bewerkt door Laurent Delbacq. Een
paso doble "El Barca" van Llano, ter-
wijl tot slot de mars "Saint Triphon"
werd gespeeld, waarbij het korps geas-
sisteerd werd door de drumband en
de majorettes.

Huldiging dirigent H. Wendt
zestig jaar werkzaam

in de muziek
Alvorens "Concordia" zaterdagavond met haar laatste nummer begon brak er een
belangrijk moment aan voor de dirigent de heer H. Wendt. Deze geboren en geto-
gen Zutphenaar herdacht dezer dagen namt' lijk het feit dat h i j zestig jaar werkzaam
is in de muziek. Daarvoor had de K.N.F, de heer J.A. Buitenhuis naar Vorden ge-
stuurd om de heer Wendt te huldigen.

Deze schetste de verdienste van de
heer Wendt voor de muziek. "U bent
muzikaal betrokken geweest bij
"Symphonia" uit Zutphen. U was diri-
gent in Wichmond, U gaf les in Gors-
sel, dirigent van "Concordia" uit Eef-
de en momenteel nog dirigent van
Concordia uit Vorden.

U doet Uw werk met een groot idealis-
me en enthousiasme. De blaasmuziek
is volksmuziek nummer één en de
heer Wendt heeft dat altijd ook zo ge-
voeld", aldus de heer Buitenhuis die
de jubi la r i s vervolgens een oorkonde

en een insigne aanbood. Dirigent
Wendt sprak ontroerd: "Dit overvalt
mij. Tot het korps zei hij: "Een diri-
gent zonder zijn musici kan niet be-
ginnen. Dank dat U mij al die jaren
hebt gesteund". Voorzitter Barink
bood vervolgens een geschenk onder
couvert aan, terwijl mevrouw Wendt
bloemen in ontvangst mocht nemen.

Bloemen waren er deze avond ook
voor mevrouw Schot en mevrouw
Papperse. Dit vanwege het feit dat
hun echtelieden nogal eens voor
"Concordia" op pad zijn.

Oranjevereniging
Nog veertien dagen en de Oranjekrant
rolt weer van de pers. U zult hier het
volledige programma in aantreffen.
Dit keer is er meer aandacht besteed
aan de festivitieten door middel van
foto's en enige toelichting.
U zult b.v. iets kunnen lezen over:
"Wim en zijn motoren" - "Johan met
zijn ringsteken" - "Jan met zijn hon-
den" - "Dik en zijn lopers".
Het zijn een paar grepen uit de festivi-
teiten en U merkt dat er op papier ook
alvast wat beweging inzit. De z.g.
OUTPUT.
Wij vergen die dag "de DAMI en
MOOS II" raketten en concentreren
ons op de geweldige vrijheid, welke
wij voor 38 jaar terug hebben gekre-
gen. Deze vrijheid betekent ook nu
nog op 30 april a.s. een feest voor Jong
en Oud.
En toch... wordt er die dag geschoten.
De heren der vogelschietcommissie
zorgen ervoor dat er die dag een "vo-
gel" vogelvrij verklaard wordt en ver-
der zorgt Arie er wel voor dat de buk-
sen regelmatig ge-olie-d worden.
U merkt het wel Jong en Oud wij zijn
elkaar allemaal nodig, maar laat deze
dag allereerst voor uw kinderen een
dag worden waaraan ze terug kunnen
en zullen denken.
Laten wij dan als ouderen voor 100%
achter dit feestgebeuren gaan staan.
Dan pas is het feest in geheel Vorden.
In de Oranjekrant komt de voorzitter
nog nader terug op het feestgebeuren
in zijn voorwoord.
U weet toch nog wel hoe onsdevies
luidt???
Graag willen wij dit nog eens herha-
len.
"Laat 30 april in Vorden - voor Jong en
Oud - een knaller worden!!!!

P.S. Bewoners van Plan Boonk wan-
neer U bezoek krijgt van het bestuur
der Oranj^kreniging voor de leden-
werfaktie^rcl niet teleur en geef U op
voor f. 10,- per jaar als lid der Oranje-
vereniging en wij kunnen iets rm.cr
doen voor onze jeugd nu en in de toe-
komst. EerLvrije gift is ook altijd wel-
kom!!! A

"Operation Friendship"
regio Zutphen gaat
deelnemen aan een
programma in de
Verenigde Staten van
Amerika
Over een paar maanden is het dan zo-
ver. Dan zullen 23 jongelui uit de regio
Zutphen naar Amerika reizen in een
uniek uitwisselingsprogramma van
drie weken. Zij doen dat met nog 80
deelnemers uit Nederland en 150 jon-
gens en meisjes uit nog 5 Europese
landen.
Waarom uniek? In de eerste plaats
omdat alle mensen in "Operation
Friendship" vrijwilligers zijn. In de
tweede plaats omdat de deelnemers
alleen hun reiskosten betalen en wat
zakgeld meenemen, maar het pro-

Zwemmende dames vinden het water in
zwembad In de Dennen te koud
"We krijgen met dit koude water allemaal stijve lichamen en kunnen zo niet meer
zwemmen. Een abonnement van 74 gulden per jaar vinden wij voor dit koude water
veel te duur." Aldus sprak mevrouw v.d. Broek, woordvoerster van een aantal dames
die de jaarvergadering van de bad- en zweminrichting bi jwoonden.

Het bestuur van In de Dennen had na-
melijk een beroep gedaan op al diege-
nen die het zwembad een warm hart
toedragen. Lid zijn was niet noodzake-
lijk. Wel, de oproep van het bestuur
was niet aan dovemansoren gericht,
want er bestond voor deze vergadering
een flinke publieke belangstelling.

Voorzitter L. de Boer antwoordde op
deze "aantijging" van de dames dat het
financieel niet verantwoord is de tem-
peratuur van het bad, bij koud weer,
boven de 18 graden te verwarmen. Hij
zette uiteen dat de bad- en zwemin-
richting in partikuliere handen is en
dat deze vereniging afhankelijk is van
gemeentelijke subsidie. Indien het
zwembadwater tot b.v. 24 graden ver-
warmd zou worden, dan zou het jaar-
lijks tekort nog eens extra met 40.000
gulden stijgen (momenteel bedraagt

dit tekort reeds bijna 50.000 gulden).
De heer de Boer wees er op dat de
plaatselijke bevolking (in casu de ge-
bruikers van het bad) in feite lid moe-
ten zijn van In de Dennen. "Samen
kunjeje dan sterk maken. Wij hebben
dan als bestuur ook meer ruggesteun
naar de gemeente toe", zo zei hij.
Mevrouw v.d. Broek stelde nog na-
mens de "verontruste" dames dat men
graag in Vorden wil blijven zwemmen,
omdat zij het een gezellig bad vinden.
"Als echter de temperatuur niet veran-
derd, gaan we naar buurtzwembaden,
dan verkoopt Vorden geen abonne-
menten meer. Wij voorzien dan dat
het bad op den duur dicht gaat", aldus
mevrouw v.d. Broek.

De heer Joh. J. van Dijk, sekretaris van
de vereniging, stelde in zijn jaarver-
slag, dat met het jaar 1982 een belang-

rijke periode uit het zwembadbestaan
kon worden afgesloten. De renovatie
kreeg in zijn geheel haar beslag. Er
kwamen nieuwe statuten. Met de
zwem- en polovereniging "Vorden
'64" kwam een overeenkomst tot
stand. Voor het personeel kwamen ar-
beidsovereenkomsten en uitbetalin-
gen volgens de cao voor zwembaden
en werd gezocht naar de meest moge-
lijke bezuinigingen. Met dit alles is er
door een zeer kleine groep mensen
een enorme brok vrijwilligerswerk
verricht, aldus de heer van Dijk in zijn
jaaroverzicht.

Voorzitter de Boer deelde nog mede
dat het bestuur zich wat betreft de
openstelling van het bad soepeler zal
opstellen bij warm weer. Het bad
wordt zaterdag 7 mei voor het publiek
opengesteld. De vloeren bij de badho-
kjes zijn verbeterd (gezandstraald). De
prijzen voor 1983 zijn niet verhoogd.
Nieuw is een 25-badenkaart welke
voor de jeugd 35 gulden en voor vol-
wassenen 62,50 gulden zal bedragen.

ka r na vals vereniging
de deurdreajers

verzorgt
in de gemeente vorden

de jaarlijkse kol lekte
voor de

nederlandse
hartstichting

ook dit voorjaar
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verwachten
voor een bijdrage

aan dit goede
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gramma in Amerika hen wordt aange-
boden. In de derde plaats omdat de
deelnemers verblijven in gastgezin-
nen. En tenslotte omdat in 1984 een
aantal Amerikaanse jongelui naar
Zutphen en omgeving komen om er
te genieten van een drie-weeks pro-
gramma dat hen zal worden aangebo-
den door de Nederlandse gastgezin-
nen.
Vorig jaar waren er al een aantal Ame-
rikaanse jongelui in Vorden, en in
1981 reisde voor het eerst een groepje
uit Vorden naar Amerikaanse gastge-
zinnen.

Uit het politie-rapport Gevonden en verloren

Alle Nederlandse groepeJ»llen op
vrijdag 29 ju l i vanaf Scn^iol naar
New York vliegen. Daar aangekomen
zal één groep vertrekken naar de staat
New Jersey, vijf groepen reizen door
naar de staat Massachuss^flLen twee
groepen vliegen door naan^staat In-
diana.
De programma's in Amerika bestaan
uit aktiviteiten die te maken hebben
met de cultuur, de geschiedenis en de
leefgewoonten in de VS. Ook wordt
aandacht besteed aan de sport van het
seizoen: honkbal. Natuurlijk wordt
veel tijd besteed aan gezellig samen-
zijn en elkaar ontmoeten. Want daar
gaat het vooral om in Operation
Friendship. De organisatie probeert
jongelui uit diverse landen bij elkaar
te brengen en zo internationale
vriendschapsbanden te bevorderen.
Al bijna 20 jaar ervaring heeft de orga-
nisatie nu en de toekomst ziet er roos-
kleurig uit. Uitbreiding met landen als
België, Frankrijk, Spanje en Italië zal
in 1984 worden verwezenlijkt door de
"Traintrip", die een 20-tal jongelui uit
vijf landen door Europa zal voeren als
ambassadeurs voor Operation
Friendship. Er zijn ook kontakten ge-
legd met Canada en Israël.

Voor het programma in de zomer van
dit jaar kunnen nog tien jongelui ge-
plaatst worden in een groep naar de
staat Delaware, vlakbij de stad Was-
hington. Ook zij reizen mee met de
andere OF groepen naar New York op
29 juli a.s. en keren met hen terug op
Schiphol op 19 augustus.
Zou je mee willen? De reis kost f.
1300,-(exclusief reis-, baggage-en on-
gevallenverzekering). Je moet min-
stens 15 jaar zijn en niet ouder dan 25.
Bedenk datje in principe een gast uit
Amerika in huis krijgt in 1984!
Bel voor meer inlichtingen: J. Rigte-
rink, voorzitter OF-Nederland, Brin-
kerhof 27, Vorden, tel. 05752-2933.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
Iedere 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.

ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein.

23 april Dorpscentrum, Warnsvelds
operette gezelschap.

Controle op verzekering
Afgelopen vrijdag controleerde de
rijkspolitie de papieren van dertig au-
tomobilisten. In verband met het lan-
delijk hoog percentage niet verzekerd
aantal motorvoertuigen. Een viertal
auto's zulen verder worden nagetrok-
ken.

Vergunning ingevolge Vogelwet 1936
Aan inwoner C. werd een zogenaam-
de C.2-vergunning verleend voor het
vervoeren van een dode bosuil naar
een preparateur. C. had deze dode
bosuil gevonden.

Zweefvliegtuig op mispelkanipdijk
Agelopen zaterdag maakten een
tweetal zweefvliegtuigen een nood-
landing op een bouwland aan de Mi-
spelkampdijk. Oorzaak: geen ther-
miek.

Dumping vuil
Aan de Hengeloseweg werden een
viertal vuilniszakken zonder opschrift
alsmede enige dozen aangetroffen,
gevuld met o.a. luiers en piasgootjes.

De politie kon echter de „eigenaar"
opsporen. Het bleek de fam. v.d. R. uit
Ulft te zijn. De gemeente heeft zich
over het gedumpte ontfermd. De heer
des huizes v.d. R. uit Ulft wacht een
proces-verbaal.

Tegen accaciaboom
Dinsdagmorgen kwam bestuurder W.
de B. uit Apeldoorn in botsing met
een accaciaboom ter hoogte van de
woning Wildenborchseweg3. Hij nam
de aldaar geprojecteerde bocht te laag.

De bestuurder kreeg een hoofdwond
en vermoedelijk doordat de stuurko-
lom in zijn maag drukte inwendig let-
sel. Bij de woning moest hek, afraste-
ring en brievenbus het ontgelden.

voorwerpen
Gevonden:

1. paarse nylon want
2. bruine portemonnee (foto's, sleu-

tels ongeveer f. 3,-
3. nemef huissleutel
4. geel regenjack
5. 5 sleutels + flessenopener in zwart

etui
6. grenen klapstoel
7. pluizige muts

• 8. sleutel
9. bos van 9 sleutels

10. bruine fietstas
11. zwarte damesfiets, merk Arizona

frame nr. 269273
12. zwarte herenfiets, frame nr.

580245
13. Rabo knipportemonnee inh. f.

59,60
14. Schotse Collie
15. Quartz horloge (zonder band)
16. zwarte tas met inhoud
17. Yale sleutel

Verloren:
1. zwarte vingerhandschoen +

blauw gebreide want
2. voetbaltas S V Vorden
3. sleutelbos
4. zwart stoffen ceintuur met gesp

voor regenjas
5. groenachtige damesmontuur

(bril) met meekleurende glazen
6. gouden armband met op de slui-

ting een eigenblaadje (rechthoeki-
ge schakeltjes met staafjes en pa-
reltjes)

7. 2 sleutels, Renault
8. portemonnee inh, f. 30,-
9. ovaal vormig dameshorloge met

blauwe wijzerplaat
10. houten caféklapstoel
11. bruine damespotemonnee met 3

pasjes
12. grijze wollen gebreide hand-

schoen
13. Mechelse herder (reu met hals-

band)
14. huissleutel
15. blauw gewatteerde winterjas

Foto van Vorden-van-toen

Deze kaart van het marktplein met bloeiende kastanjebomen werd in 1911 ge-
post.

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



CONTACT/SPORTOVERZ1CHT

Uit het Ratti-kamp
Ratti l (dames) - Dierenseboys: 0-3
Vol goede moed begon Ratti dit week-
end aan de moeilijke thuiswedstrijd,
tegen de koplopers Dierenseboys. De
eerste twintig minuten was het een ge-
lijk opgaande strijd, met een wissel in
de 12e minuut van de geblesseerde Ir-
ma Rutgers door Brigit Bos.
Het waren de Dierenseboys die voor
rust de hardwerkende achterhoede
van ratti tweemaal passeerden.
In de tweede helft hadden de gasten
wel het veldoverwicht maar kwamen
moeilijk tot scoren. 10 minuten voor
tijd wisten de Dierenseboys via een
onterecht toegekende strafschop de
eindstand op 0-3 te brengen.

Programma 16 en 17 april
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Cl - Reünie C3.
Afd. zaterdag: Alexandria l - s.v. Ratti
l; s.v. Ratti 2 - AZSV 6; Apeldoorn 12
- s.v. Ratti 3.
Afd. zondag: Gorssel l - s.v. Ratti l; s.v.
Ratti 2 - KI. Dochteren 3; Sp. Lochem
11 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - SHE 5.
Afd. dames: Lemelerveldd - s.v. Ratti
1; s.v. Ratti 2 - DEO 2.

Ratti zondag krygt
afstraffing
Afgelopen zondag was het kommer
en kwel bij de Kranenburgse ploeg.
Reeds met de rust stond Ratti met 0-5
achter. Dinant Hendriksen kon, nadat
het 0-6 was geworden, een doelpunt
tegen scoren, maar verder kwamen de
Kranenburgers niet. Het werd uitein-
deli jk 1-8 voor H en K.
Ratti zal dus volgend seizoen een klas-
se lager moeten gaan spelen. Hopen-
lijk worden er dan weer overwinnin-
gen behaald op de akkomodatie aan
de Eikenlaan, al hoewel sommige sup-
porters ook dat ernstig betwijfelen.

Ratti zat. 3 - Harfsen 3
Tot vlak voor rust kon Ratti 3 het bij-
benen tegen de jeugdige ploef van
Harfsen. Echter kort voor rust moest
de, overigens goed kepende doelman
T. Klootwijk capituleren 1-0.
Na de thee verlegde Ratti het spel,
maar dit pakte verkeerd uit. De ach-
terhoede van de thuisclub vertoonde
grote gaten en Harfssen tilde spoedig
de stand naar 0-3.
Jan van Bommel, die zijn dag niet had
en eindelijk uitgepraat was met zijn di-
recte tegenstander, wist toch de ach-
terstand te verkleinen 1-3. Harfsen
vergrootte toen nog weer haar voor-
sprong, maar opnieuw Jan van Bom-
mel wist te scoren. Met een het laatste
kwartier aanvallend Ratti kwam het
einde van de ietwat teleurstellende
partij.

De Hoven 6 - Ratti 4 6-0
Reeds met de rust keek het met twee
spelers van het derde team voetbal-
lende Ratti tegen een 3-0 achterstand
aan. Ook na de theel lukte niets, de
Hoven voerde met de regelmaat van
de klok de stand op tot 6-0. Zelfs een
in de laatste minuut toegewezen pe-
nalty kon doelman Roelvink niet voor
Ratti verzilveren. Een wedstrijd om
snel te vergeten.

Markelo 2 - Ratti 2
(Dames) 1 -3 .
Met een ha l fuur vertraging begon de
wedstrijd tegen het puntloze Markelo
2. Na een rommelige Ie helft werd er
gerust met een 0-0 stand. Gerrie Be-
rendsen (keepster) v, erd nu veldspeel-
ster en scoorde prompt 2x, terwijl Do-
rien Michels het derde doelpunt voor
haar rekening nam. Een slechte terug-
speelbal zorgde voor de eindstand 1-3.

Velocitat succesvol
Zaterdagj.l. heeft Velocitas met beide
teams deelgenomen aan een tournooi
van de zaalvoetbalvereniging S.M.S.
uit Zutphen. Velocitas l heeft een uit-
stekende prestatie geleverd, door, als
enige tweede klasser in een poule met
allemaal Ie klassers de tweede plaats
voor zich op te eisen. Het aantal be-
haalde punten was 7 uit 5 wedstrijden.
De uitslagen waren:
Velocitas l - Robur et Velocitas l 3-0;
Velocitas l - S.M.S. 3 0-2: Velocitas -
Dynamo 2 1-1: Velocitas l - Zes-
sprong 12-1: Velocitas l - Andarinyo l
3-0.
Velocitas 2 is als vijfde geëindigd in
een poule van tweede klassers. Een

vierde plaats had erin gezeten, als de
voorsprong in de laatste wedstrijd niet
zo gemakkelijk uit handen was gege-
ven. Aantal behaalde punten was 4 uit
5. De uitslagen waren Velocitas 2 -
S.M.S. 6 0-0: Velocitas 2 - Pavanda 3 2-
1: Velocitas 2 - Dynamo 3 0-2: Veloci-
tas 2 - S.M.S. 5 0-5: Velocitas 2 - Anda-
rinyo 2-2.

Sorbo 2e prijs
Het zaalvoetbalteam van de Sorbo is
tijdens een zaalvoetbaltoernooi, geor-
ganiseerd door de Aviko tot de finale
doorgedrongen. In deze finale leed
Sorbo een meer dan verdiende 5-2 ne-
derlaag, waardoor uiteindelijk een
tweede prijs werd behaald.

Uitslagen en programma
V.V. Vorden
Uitslagen zaterdag 9 april
Vorden AO - AZC AO 6-3: Marien-
velde Al - Vorden A l 8-0: Vorden B l -
Brummen BI 0-0: Steenderen B2 -
Vorden B2 1-1: De Hoven Cl - Vor-
den C l l -l : AZC C2 - Vorden C2 0-6:
Zutphania Cl - Vorden C3 7-0.
Uitslagen zondag 10 april
Vios B -Vorden 1-1: Vorden 2 -Kotten
2 2-1 : EGW l - Vorden 32-1: Vorden
4 - Erica 42-1: Vorden 5 - Socii 3 6-0:
Vorden 6 - Ruurlo 7 1-2: Oeken 6 -
Vorden 7 l-3;ConcordiaW7-Vorden

Programma Zaterdag 16 april
Hercules AO - Vorden AO: Vorden
Al -Witkampers Al: Steenderen B l -
Vorden B I : Vorden B2 - Voorst B2:
Vorden Cl - Voorst Cl: Vorden C2 -
Dieren C2: Vorden C3 - Gazelle C3.
Dinsdag 19 april:
Vorden Al - Ruurlo A l : Erica B3 -
Vorden B2.
Zondag 17 april:
Vorden - Witkampers: Erix 2 - Vorden
2: Vorden 3 - GSV 1: Zutphania 4 -
Vorden 4: SCS 2 - Vorden 5: SVBV 3 -
Vorden 6: Vorden 7 - Brummen 9:
Vorden 8 vrij.

Vorden met 1-1 gelijk
tegen Vios Beltrum
Met nog enkele wedstrijden te spelen
heeft Vorden l een uitstekende moge-
lijkheid weer terug te keren in de vier-
de klas KNVB. De geelzwarten moe-
ten er dan wel voor zorgen de thuis-
wedstrijden in winst om te zetten. In
totaal hebben in de afdeling waarin
Vorden uitkomt vijf ploegen de moge-
lijkheid te promoveren. Slechts drie
plaatsen zijn beschikbaar zodat twee
teams moeten afvallen. Zondag speelt
Vorden thuis tegen Witkampers uit
Laren. Mochten de geelzwarten erin
slagen de volle winst binnen te halen,
dan is de kans zeer groot dat de KNVB
wordt heroverd. Zondag j.1. behaalde
Vorden in de uitwedstrijd tegen Vios
uit Beltrum een 1-1 gelijk spel.

De thuisclub startte in die duel veel-
belovend maar had aanvankelijk wei-
nig succes. Beide ploegen hadden dui-
delijk last van het natte veld. Vlak voor
de rust scoorde Beernink voor Vios
het openingsdoelpunt. De scheids-
rechter keurde deze treffer om ondui-
delijke redenen af. Ruststand dus 0-0.
In feite een beetje tegen de veldver-
houding in kwam Vorden na de rust
op een 0-1 voorsprong toen Chris His-
sink van buiten het strafschopgebied
keihard uithaalde.
Vorden leek de zege op zak te hebben,
want de vele aanvallen van Vios liepen
op niets uit. Toch werd de terechte
stand 1-1 bereikt toen Groot Zevert in
blessuretijd doelman Wim Harms
verschalkte.

Bedryfsvoetbaltoernooi
In'de sporthal 't Jebbink werden de
eerste wedstrijden gespeeld voor het
bedrijfsvoetbaltoernooi georgani-
seerd door de zaalvoetbalclub "Velo-
citas". De uitslagen waren als volgt:
ARCO-VS 0-9: Gems-Sorbo3-0: Sor-
bo 2 - Ten Have l 0-0: ARCO - Gems
4-7: VS - Sorbo l 3-0: Sorbo 2 - ARCO
8-0: Ten Have l - VS l -l: Gems - Sor-
bo 0-3: Sorbo l - Ten Have 2-1: VS -
Gems 3-0: Sorbo l - ARCO 8-1: Sorbo
2 - VS 1-2: ARCO - ten Have l 0-7:
Sorbo l - Sorbo 2 0 - 1 : Ten Have l
Gems 2-1.
De eindstand in poule a luidt: l. VS: 2.
Sorbo 2; 3. Ten Have; 4. Sorbo 1; 5.
Gems; 6. ARCO.
V.S. markt en Sorbo 2 hebben zich ge-
plaatst bij de laatste vier. De finales
vinden plaats op 25 april.

Dammen
Henk Hoekman en Wieger Wesselink
hebben zich in de halve finales junio-
ren en aspiranten direkt geplaatst voor
de Nederlandse finale. Henk Hoek-
man werd gedeeld 2e in Nieuw-Am-
sterdam. Johan Krajenbrink eindigde
met nog 3 spelers, te weten Jacob Bos-
ma, Casper v.d. Tak en Bert Raven op
de eerste plaats. Daar en slechts 3
plaatsen per halve finale te spelen zijn,
spelen deze vier nog een barrage. De
Nederlandse finale vindt plaats van 14
tot 23 juli in Westerhaar.

De aspiranten zijn ondanks een 4-4
gelijk spel tegen DVD Doetinchem
uitgeschakeld voor de provinciale fi-
nale. DVD Doetinchem en ADC Aal-
ten bezetten de eerste plaats, gevolgd
door Vorden, dat de 3e plaats bezet,
met l punt achter.
De individuele uitslagen van het duel
met DVD Doetinchem zijn: M.
Boersbroek - O. Mol 0-2; M. Boer-
kamp - W. Bakker 2-0; W. Berenpas -
C. de Wit 2-0; J. Slütter - D. Bosch 0-2.

De uitslagen van de onderlinge kom-
petitie zijn: Hoofdklasse: S. Wiersma -
H. Graaskamp 2-0; eerste klasse: J.
Hoenink - B. Wentink 0-2; E. Brum-
melman -G. Brummelman 1-1; J. La-
mers-H. Wansink 1-1; Jeugd groep 1:
J. Dijk - M. Boersbroek 0-2; W. Beren-
pas - W. Hulshof 1-1; groep 2: F.
Ibrahim - W. Hoenink 1-1; J. Bran-
denbarg - B. van Zuylekom 0-2; F.
Ibrahim - J. Brandenbarg 0-2.

In de distriktsfinale heeft Henk Gro-
tenhuis van Harry Graaskamp gewon-
nen. Gerrit Wassink won van Wim
Postma (Warnsveld). Bij de aspiran-
ten won Jürgen Slütter 2 maal, van
Marcel en van Martin Jacobs (Beide
DIOS Eibergen), Michiel Boerkamp
verloor 2 maal, van Coen de Wit en
van Odin Mol (beide DVD Doetin-
chem).

N.B. De simultaan tegen Iser Koeper-
man vindt niet op donderdag maar op
woensdag plaats. Overige gegevens
zijn ongewijzigd.

Iser Koeperman speelt
dan^multaan
Woensdag 13 april staat de Vordense
damliefhebbers een ware damhappe-
ning te wachten. De zes-voudige oud
werekjj^mpioen te weten Ir. Iser
KoerUPian speelt dan namelijk in het
dorpscentrum een damsimultaan te-
gen een ieder die daaraan wil deelne-
men.
Deze simultaan, die woensdagavond
begint kwam mede tot stand dankzij
een financiële steun van de Rabobank
te Vorden.

Crosswedstrijd
"De Graafschaprijders"
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag de eerste onderlinge cross-
wedstrijd op het circuit Delden. In de
senioren A-Klasse werd W. Arendsen
winnaar, 2. R. Oosterink, 3. J. Koop, 4.
T. Harmsen.
B-klasse: 1. R. v.d. Straat, 2. J. Klein
Brinke, 3. J. Harkink, 4. E. Bulten, 5.
M. Bulten.
Jeugd 50-80 cc: l . H. Berendsen, 2. E.
van Ark, 3. G. Pardijs, 4. A. Stapel-
broek.
Jeugd 125 cc: 1. R. Groot Tjooitink, 2.
T. Stapelbroek, 3. F. Arendsen, 4. A.
Herreman, 5. W. Veenendaal.
Bromfietsen: 1. L. Boumeister, 2. P.
Lenselink, 3. A. van Kempsen, 4. J.
van Kempsen.

L.R. en P.C.
de Graafschap
De eindwedstrijd winterseizoen die
gehouden werd op de terreinen van de
fam. Voskamp aan de Reeoordweg le-
verde als verenigingskampioen bij de
ponies Karin Groot Jebbink met Coco
en bij de paarden Henk van de Berg
met Uniek op.
De wedstrijd die op Tweede Paasdag
verreden werd bestond uit 's morgens
dressuur en de Ie manche springen,
terwijl 's middags de tweede manche
springen werd afgewerkt.
Deze tweede manche, die goed aan de
maat gebouwd was, werd dit jaar voor
het eerst aan het programma toege-
voegd.
Het totaal kan beschouwd worden als
afsluiting van het wat stiller wintersei-
zoen en als voorbereiding op het groe-
ne wedstrijdseizoen, waar weer ver-
schillende concoursen op het pro-
gramma staan.
Ook werd op de twee zaterdagen hie-
raan voorafgaand aan de Kringver-
plichting voldaan om een B wedstrijd

voor paarden en ponies te organise-
ren.
Bij de ponies behaalde Karin Groot
Jebbink met Coco l winstpunt in de
dressuur en l in het springen en Ina
Sloetjes met Helenius 2 punten bij het
springen.
Bij de paarden behaalden Gonny
Kapper met Nienke en Henk v.d. Berg
met Uniek beide l winstpunt in de
dressuur.
De eindwedstrijd leverde de volgende
resultaten op:
Beginners Ponies
Liane Bouwhuis met Astrid totaal 79
punten; 2. Rita Wijnbergen met G.
Florijn 80 pnt.; 3. Raymont Droppers
met Doenja 95 pnt.; 4. Martijn Wijn-
bergen met Taseja 95 pnt.; 5. Marcel
Bosveld met Hoge End. 102 pnt.
B en L. Ponies
1. Karin Groot Jebbink met Coco to-
taal 69 pnt.; 2. Irma Woltering met
Moonlight 71 pnt.; 3. Ina Sloetjes met
Helenius 78 pnt.
B en L paarden
1. Henk v.d. Berg met Uniek 84 pnt.;
2. Wim Lenselink met Rione 85 pnt.;
3. Erik Pardijs Urianne 88 pnt.; 4.
Henny Lenselink met Pauline 94 pnt.;
5. Wim Groot Nuelend met Normann
102 pnt.
Verenigingskampioen bij de ponies
werd Karin Groot Jebbink en bij de
paarden Henk v.d. Berg.
De wisselbeker die de heer D. Norde
(erelid v.d. Vereniging) vorig jaar be-
schikbaar gesteld had voor de beste
combinatie van de dag ging over van
Wim Groot Nuelend (1982 paarden)
naar Karin Groot Jebbink (1983 po-
nies). Met enkele welgemene woor-
den overhandigde de heer Norde deze
beker zelf.

Judo
In Colmschate behaalden zaterdag 2
april enkele leden van Judokwai-Vor-
den fraaie plaatsen in een goed bezet
tournooi georganiseerd door Judove-
reniging Colmschate.
In de poule tot 36 kg. waren dit zelfs de
eerste drie plaatsen, t.w. Oscar Lo-
man, Paul te Lindert en Richard Vel-
horst.
Ook een Ie plaats voor Dick Smit en
een derde plaats voor Roy ter Lindert.
Dat de judoka's uit VoMen het niet al-
leen zoeken in de re^B}nag wel blij-
ken uit het feit dat ook m H ooge veen
zaterdag j.1. de prijze werden wegges-
leept.
Judoleraar Leo Buit ink behaalde een
Ie plaats in dit inteo^tionale tour-
nooi, evenals Dick Sn^plie alle parti-
jen wist te winnen.

Verdiende winst voor
Dash dames
Afgezien van een nederlaag tegen de
kampioen Boemerang hebben de da-
mes van Dash de successenreeks van
de afgelopen weken doorgezet. Dit-
maal werd de laatste uitwedstrijd van
het seizoen tegen "Springendal Set
U p II" uit Ootmarsum vrij gemakke-
lijk met 0-3 gewonnen. Dat betekent
dat Dash uit de laatste vijf wedstrijden
8 punten heeft behaald, waardoor een
vijfde plaats op de ranglijst een haal-
bare kaart is geworden.

De wedstrijd in Oormarsum was in
feite een één zijdig duel want de Dash
dames overheersten over alle linies. In
de eerste set won Dash uiteindelijk
met 6-15, na op gegeven moment zelfs
met 0-12 te hebben voorgestaan. De
tweede en derde set eindigden respek-
tievelijk in 10-15 en 9-15 in het voor-
deel van Dash.

De heren l van Dash verloren uit met
3-0 van WIK uit Steenderen. Een
beoordelingsfout van de scheidsrech-
ter deed Dash bij een 10-14 voor-
sprong in de eerste set de das om. Hij
zag een geldig punt van Dash over het
hoofd, waardoor WIK van de verwar-
ring binnen de Dash gelederen ge-
bru ik kon maken en alsnog de set met
16-14 wist te winnen. Vorden klapte in
elkaar en verloor de tweede en derde
set met resp. 15-6 en 15-13. Zaterdag
16 april spelen de heren l tegen Voor-
waarts. Een voor Dash belangrijk
duel, want de ploeg verkeert nog met
drie andere teams in degradatienood.
De dames l van Dash spelen zater-
dagmiddag de laatste competitiewed-
strijd thuis tegen SEC uit Emmen. De
heren II spelen thuis tegen Isala 5.

Waterpolo
Vorden (dames) - de Berkel (Lochem):
2-5
De dames van Vorden hebben zon-
dagmorgen de competitiewedstrijd te-
gen de Berkel uit Lochem verdiend
met 2-5 verloren. De dames uit Lo-
chem speelden de gehele wedstrijd
wat feller. In de eerste periode werd
het 0-2. In de tweede speelperiode
slaagde Diseree Westerveld erin de
achterstand te verkleinen 1-2. Enkele
minuten laterwerd het 1-3. Nadat Jac-
queline ter Huerne tot 2-3 had ver-
kleind was het laatste woord aan de
Berkel 2-5.

Waterpolojeugd dichtbij
kampioenschap
Dankzij een 4-1 zege op de jeugd van
Vorden zijn de jongens van "Vorden
'64" dichtbij het kampioenschap.
Zondag 17 april speelt Vorden name-
lijk in het Graaf Ottobad te Zutphen
de laatste competitiewedstrijd tegen
Proteus uit Twello. Bij een overwin-
ning of gelijkspel kan de kampioens-
vlag worden gehesen. Tegen Brum-
men werden de doelpunten overigens
gescoord door Mark Karmiggelt 2x,
Han Berenpas en Mark Besselink.

B.V. Kranenburg
De laatste competitiewedstrijd spee-
de het eerste team thuis tegen De
Zwaan. De punten met 36-26 werden
gedeeld. Kranenburg 3 toog naar KOT
2. Met klein verschil 37-34 werd de
wist in Wichmond gelaten.

Kranenburg 4 daarentegen wist Mo-
dern 3 op afstand te houden 36-32.
Het vijfde team tenslotte kon de laat-
ste wedstrijd niet in volle winst omzet-
ten. De spelers van Beuseker uit
Steenderen namen met 32-38 de
winst mee.

Van het Touwtrekfront
Als voorbereiding op de competitie
tegen afgelopen zondag de drie 640-kg
ploegen naar Eerbeek. Liefst 27 ploe-
gen hadden voor dit bekertournooi in-
geschreven. In poule A wist Vorden l
de eerste plaats te behalen. Tweede
werden de Bisons en derde Bussloo.
In poule B waren dit achtereenvol-
gens Zwaagdijk, DES en Oosterwijk.
In poule C EHTC, Oosterwijk en
DES.

In de finale-partijen ging het heet aan
toe. Uiteindelijk werd Zwaagdijk met
16 punten een, tweede werd Vorden
met 14 punten en derde DES met 10
punten.
De Touwtrekvereniging Vorden
neemt dit seizoen met 3 640 kg, l 560
kg en l jeugd-ploeg aan de competitie
deel. a.s. Zondag is de eerste competi-
tiewedstrijd voor het gewest oost bij
DES in Zieuwent.

Klaverjassen
a.s. Vrijdagavond wordt er wederom
geklaverjast in zaal Schoenaker te
Kranenburg.

Astma Fonds
kent geen

adempauze..
Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van

de wereld. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor mensen met astma, bronchitis
of longemfyseem. Zij komen vaak adem te kort.

U kluit hen helpen. Juist nu moet de astmabestrijding
onverminderd worden voortgezet. Onderzoek, voorlichting en hulpverlening
moeten doorgaan. Dat kan, maar kost geld, veel geld!
Voor dit jaar is minstens 8 miljoen nodig. Geef royaal aan de kollektant
ofgireer. ClIX) 55055 Bankrekening 7070.70.120.

Nationale Astmakollekte
2-8 mei 1983



Hoeveel u ook wilt lenen en
om welke reden dan ook - uw
Bondsspaarbank heeft het alle-
maal al heel wat keren meege-
maakt. Als gezinsbank van
oudsher kunnen we u beter dan

wie ook verantwoord adviseren.
In rustig overleg maken we de
zaak snel en op discrete wijze
voor u in orde.

En de voorwaarden zullen u
bijzonder meevallen . . .

van leningen. Hoe dat zo?"
zeer gunstige tarieven
snelle afhandeling
Persoonlijke Lening
of Doorlopend Krediet
deskundig advies van de
gezinsbank bij uitstek
vraag voor meer informatie
de folder bij uw kantoor in
de buurt

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

Voor uw autorijles naar

Autorijschool
rOORTGIESEIM

nu ook in

AUTOMAAT
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
THVKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: goed onderhouden
tuinfrees
G.H. Kappert, Dr. W.C.H. Sta-
ringstraat 15, Telf. 2048.

Te koop: 4 oud Hollandse stoe-
len + lage ronde tafel met
smeed ijzeren poot.
Tel. 05752-3406.

De Antoniusnoveen is weer be-
gonnen in de kerk van Kranen-
burg. Elke dinsdag 1 9.00 uur.

Gazonmaaiers
Nieuw en reparatie
Fa. Kuypers, tel. 1393.

April - mei - juni
Conditietraining zelfverdedi-
ging. 10 lessen voor f 50,-.
Sportschool Smit.
Telefoon 05752-1816.

a.s. Vrijdag, 20.00 uur

KLAVERJASSEN
Zaal Schoenaker

Mode in suède en leer
UdlTieS J3CKS in de nieuwe kleuren v.

Pantalons 159,- en 189,-
Hesjes en minirokjes 125,-
Herenjacks v a 198,-
Antiek-leder jacks 369,-

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur. Zaterdags de hele dag open
ook tussen half één en half twee.

Toegewijde verzorging ̂

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie/
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, 'S 055 - 21 51 36

Tt KOOPffVAN DE MULDERSKAMP TE VORDEN
14 stuks HALFVRUSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

Onder architectuur van het welbekende architec-
tenburo De Wijs B.V. uit Hengelo, en door de vaar-
dige hand van Bouwbedrijf Gebr.Vrieze uit Varsse-
veld wordt zeer binnenkort gestart met de bouw

van 14 stuks vrije sector woningen.
Door de fraaie ligging (pal in het centrum), de leuke
indeling, de vriendelijke architectuur, de royale
grondmaten (tot 300 vierkante meter per kavel).

EN DE LAGE RENTE: 7,2% VIJF JAAR VAST
is dit project naar de huidige maatstaven zeer inte-
ressant, temeer daar de prijzen slechts vanaf
f 141.100,- tot f 145.900,- bedragen, all-in en vrij
op naam.
Indeling begane grond: royale hal + w.c., U-vormi-
ge woonkamer met open keuken 47 vierkante me-

ter, garage 20 vierkante meter. Verdieping: over-
loop, badkamer (met mogelijkheid voor bad), 2e
toilet en wastafel, 3 royale slaapkamers, zolder.

Alles naar de eisen des tijds geïsoleerd en voorzien
van hardhouten kozijnen en deuren.

Voor inlichtingen en brochures kunt u contact opnemen met:

Ulftseweg 85, Silvolde
Tel. 08350-2.41.26

MAKELAARSKANTOOR PETERS B.V.
Stationsplein 35, Zutphen. tel 05750-15747' '

WEEKAANBIEDING

Vlotte kindermoliere
met steun. Geheel leren bovenleer en voering.
Maten 24 t/m 35
Deze week slechts 49,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Dealer

L.M.B. „Vorden"
Industrieweg 13, Vorden. Tel. 05752-3163.

Diverse inruiltractoren van 35 t/m 80PK, nieu-
we en gebruikte hooibouwmachineso.a. Kuhn - Fahren
P.Z., gebruikte kunstmeststrooiers, Vicon - P.Z. - Jola
enz. Gebr. mengmesttanks2500 - 3500 en 6000 liter.
N ieuwe 2 schaarploeg Hydraulisch wentelen tegen een
spec. prijs.

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



NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uit-

gebreide kollektie voor u ter inzage. De
nieuwste ontwerpen van traditioneel tot

modern. Komt u eens langs. Ook
de tekst kunnen wij

v ,

samen met u
opstellen.

Drukkerij
WEEVERS
Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 1404

iiitcrcaril
P.S. Zojuist
verschenen

•;y.:-de'nieuwe
kollektie.

Adverteren?
in contact!

Volleybalvereniging Dash hield een
ledenvergadering met grote agenda
Onder voorzitterschap van Herman Janssen werd op een nuttige en plezierige wij/.c
een tamelijk uitgebreide agenda afgewerkt. De vele personen die zich het afgelopen
jaar voor de vereniging verdiensteli jk hebben gemaakt, zoals bestuursleden,
scheidsrechters, trainers en trainsters, coaches, chauffeurs e.d. werden hiervoor be-
dankt. Voor de zeer geslaagde feestavond in De Herberg werd aan het heren-4 team
lof toegezwaaid. Het volgend jaar zal het dames-7 team voor de organisatie van de
feestavond zorg dragen.

Sinds de vorige ledenvergadering zijn
er 15 scheidsrechters bij gekomen, het-
geen een suksesje genoemd mag wor-
den. De nu fluitende scheidsrechters
zullen vanwege hun grote aantal nu
niet mogen laten afweten.
De jaarverslagen van de penning-
meester en de sekretaresse werden
goedgekeurd. Het ledental beweegt
zich nu tegen de 300. Het voorstel van
het bestuur om de kontributie voor de
senior-leden met één gulden per
maand te verhogen kon niet de vereis-
te meerderheid halen. Vermoedelijk
zal in september dit punt weer aan de
orde komen als meer zicht bestaat op
de financiële uitkomsten van 1983. Als
aktiviteiten voor dit seizoen staan als
voornaamste punten nog op het pro-
gramma: het grote buitentournooi op
28 mei a.s. en het stratenvolleybal-
tournooi op 11 juni a.s. waarvoor zich al
meer dan dertig teams hebben aange-
meld. Bij dit laatstse evenement zal
een donateursaktie worden gevoerd
door een aantal leden. Binnen de vere-
niging zal het jaarlijkse mixed-tour-
nooi door een aantal meisjes-junioren
worden georganiseerd.
De aftredende bestuursleden Caro-
lien Karmiggelt, Lenie Hoetink,
Geert-Jan Cruysen, Nout van Houte
en Herman Janssen werden woorden
van dank toegesproken hetgeen verge-
zeld ging van een kadobon en een
bloemetje voor de dames.

Willy Kuit werd tot bestuurslid be-
noemd, terwijl Janny Groot lebbink
heeft toegezegd in de jeugdkommissie
zitting te willen nemen zonder be-
stuurslidmaatschap. Jan Klein Lende-
rink trok zich helaas wegens studiere-
denen terug als kandidaat-bestuurslid.
Als voorzitter werd met algemene
stemmen benoemd de heer Henk
Groenendaal, die duidelijk maakte dat
hij pas in september als zodanig wil
funktioneren. Hij weet nog te weinig
van de vereniging af.
Er zijn nog twee bestuursfunkties va-
kant. Daar zal door persoonlijke bena-
dering door het bestuur zo mogelijk in
worden voorzien.
Gememoreerd werd dat een 15-tal
personen, gehuisvest in "De Zon" deel
uitmaken van de vereniging en een
aparte trainingsgroep vormen o.l.v.
een viertal leden van Dash.
Een bijzonder plezierig intermezzo
vond plaats toen de leden Martin Ga-
briël en Gerrit Limpers een aantal bal-
len de zaal in wierpen, die aangeboden
waren door diverse plaatselijke bedrij-
ven. De gevers werden hartelijk be-
dankt.
Voor het nieuwe seizoen zal voor da-
mes l en 2 een nieuwe trainer moeten
worden aangetrokken. (In de persoon
van van de heer Ab Polderman uit
Terborg meent het bestuur inmiddels
een geschikte trainer te hebben ge-
vonden.)

Stichting comité voor
zomerpostzegels 30 jaar
Vanaf dinsdag 19 april zijn de Zomer-
postzegels 1983 verkrijgbaar. De jubi-
leumserie van 4 zegels is ontworpen
door Waker Nikkels en gewijd aan de
Nederlandse cultuur en geschiedenis
uit de 17e eeuw, omvattende de vol-
gende zegels: 50 + 20 cent. Johan van
Oldenbarnevelt naar een portret van
M. van Mierevelt. 60 + 25 cent. Hugo
de Groot naar een portret van J. van
Ravestein. 65 + 25 cent. Willem Janz,
Blaeu naar een portret van Thomas de
Keyzer. 70 x 30 cent. Saskia, vrouw
van Rembrandt.

De zegel van 70 + 30 cent is gewijd
aan de 100-jarige Vereniging Rem-
brandt en zal in binnen- en buitenland
veel belangstelling ondervinden.
Trouwens alle zegels zijn bijzonderen
passend voor een jubilerende Comité.
De bijslag op de totale serie bedraagt
één gulden. Het totaal bedrag aan bij-
slag wordt na aftrek van onkosten
P.T.T. afgedragen aan het Comité Zo-
merpostzegels, die erop haar beurt dit
geld gebruikt om talrijke Nederlandse
instellingen te steunen bij de realise-
ring van projecten op sociaal en cultu-
reel gebied. De totale Zomerpostze-
gelbijslag bedroeg in 1982 3 miljoen
gulden.
Hiervan werd in deze omgeving f2600
besteed voor de Vordense EHBO
voor aanschaf van een hartmasage
pop.

De zomerpostzegels kunt u kopen bij
elke postkantoor in Nederland en bij
de Plaatselijke Zomerpostzegel Comi-
té. De comités verkopen nog meer
aantrekkelijke artikelen zoals eerste-
dag-enveloppen, maximumkaarten,
fraai uitgevoerde mapjes correspon-
dentiekaartjes, prentbriefkaarten en
verjaarskalenders. Het adres van het
comité bij u in de buurt is: Secr. Mevr.
T. de Rozario, Het Wiemelink 26,7251
CZ Vorden.
In het Postkantoor Vorden zal het
plaatselijk comité gedurende enkele
dagen een speciale stand inrichten.
De eerste zomerpostzegel verkoop zal
worden opgeluisterd door een optre-
den van de Vordense Volksdansgroep
de Knupduukskes.
Dat zal zijn op dinsdagmorgen. Post-
kantoor 19 april .

Goed nieuws
voor sportvrienden.

De nieuwe Hollandia sportslips zijn speciaal
ontwikkeld voor sportieve mensen die hoge
eisen stellen aan bewegingsvrijheid en draag-
komfort.

Elastisch materiaal, speciaal ontwikkelde
pasvorm.

Met een speciale Hollandia sportband die bij
elke beweging onberispelijk op zijn plaats blijft.

Hollandia sportslips, voor mannen die hoge
eisen stellen!

Sportief ondergoed heefteen merk:

Hollandia
Hollandia ondergoed is verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Legale videofilms te huur. Perfecte kwalieit
Geen borg, geen lidmaatschap

Nu 4 verschillende films

voor één week

f30.
FOTO HANS TEMMINK

Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2386

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

aatuw
hart

spreken
vJP

-18-24 april "83

Van 18 t/m ^fe^ril wordt
gecollecteerd^Por de
Nederlandse Hartstichting.
Dat is hard nodig
want de strijd tegen hart-en
vaatziekten vergt jaarlijks
ruim ƒ 14.000.000,-.

Daarvan komt nog geen
procent uit subsidies van
de overheid.
Het overgrote deel -
ruim 99% - wordt door de
Nederlandse bevolking,
door U dus, bijeen
gebracht. Laat de
collectant daarom niet
vergeefs bij U aankloppen.

Wie smurft
de leukste smurf
van Dasklei?
Smurf mee.

Haal een wedstrijdformulier bij:

BAZAR SUEIERS
Vorden, Dorpsstraat 15, tel. 3566.
Kranenburg, Ruurloseweg 91, tel. 6658.

nederlandse
hartstichting
vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10
2514JR 's-Gravenhage
Giro 300,
Bank 70.70.70.600

Als je gaat brommen...
Je bent zestien jaar geworden, je mag
op een bromfiets rijden. Je koopt er
een, misschien ben je zo gelukkig dat
je er een krijgt bij je verjaardag, dan
wel bij een behaald diploma. Je hebt
tot op heden altijd een rijwiel bere-
den. En nu zo'n gemotoriseerd geval.
Je weet er al wat van. Je hebt al eens
bij broer, zus of vriend op een achter-
weg of bospad een eindje mogen rij-
den.

Maar wat weetje er verder van? Maxi-
mum snelheid zal nog wel gaan, im-
mers je hoort zo veel verhalen over
opgevoerde brommers. Hoe hard b.v.
mag je op een straatweg als staat aan-
gegeven dat de maximum snelheid
voor automobilisten 30 km/u is.?

Kun je vaardig met je brommer in het
grote verker omgaan? Beheers je de
stuur- en remtechniek? Hoe stel je je
op t.o.v. mede-weggebruikers?
Zo zijn er nog vele vragen. Misschien
kom je er later achter. Hopenlijk niet
met schade en schande. En is het daa-
rom niet goedje tevoren op de hoogte
te stellen van alles wat met jouw
bromfiets te maken heeft? Om over na
te denken.
In ons dorp wordt binnenkort een
bromfietskursus gehouden. Deze cur-
sus bestaat uit vier theorielessen en
voorts een praktijkles.
Denk er eens over na. Autorijschool
Bultman organiseert een dergelijke
kursus. Vraagt het je ouders of anders
aan de politie hoe die over zoiets den-
ken. Veiligheid moet: Voorjezelfenje
mede-weggebruikers.

STER K STAALT JE!
Sterke leren kindersandaal met
voetbed.
Maten 24/27 f. 36,
Maten 28/31 f. 37,
Maten 32/35 f. 39,

Wie heeft onze kater gezien?
Hij heeft een bruin/grijze kleur,
en een blauw halsbandje met
een belletje om. Zijn naam is
Bennie.
Bel „Corinne" tel. 6820.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
De luu die zich druk heb emaakt veur de aktie "Vorden helpt Polen" kont
weer röstug slaopen. De vrachtwagen met de beide sjaffeurs, gezond en
wel, is maondagaovund weer hier anekommen van de reize nao Polen.
Alles wat t'r hier alzo veur bi'jmekare was eslept heb ze daor netjes op de
plaatse afgeleverd. Wieters kö'j dan neet meer as hoppen dat degene die
't 't hardste neugdug hef, 't ok in de hande krig maor dat schient daor wel
goed te zitt'n. En dat leste mek 't veur de goeie gevers hier altied wat
makkelukker umme ok 'n volgende keer wer klaor te staon at t'r weer wat
neudug is. In de zommer mag 't leaven daor wat makkelukker wean, ok
daornao kump t'r weer 'n winter waorbi'j onze hulpe eur daor 't leaven
weer wat draaglukker kan maak'n. Want makkeluk is 't daor neet, wat ea-
ten en driken betreft neet, maor ok wieter kent ze daor neet de vri'jheid
van praot'n en denken zoasse wi'j dat hier gewend bunt. Elk woord wa'j
daor zegt mo'j haos weagen, vetrouwen kö'j as 't ware oow eigen buur-
man neet. Altied un sfeer van wantrouwen die 't leaven iets gespannens
gif.

Dat heb de beide sjaffeurs ok ondervonnen. Eers bi'j de grenze tussen
Oost en West-pruussen mossen ze al un mooi posjen uutlaan, later an de
Poolse grenze moss'n zee 'n heel'n wagen laögpakken. Un beslwark a'j
wet hoovölle of T'r wel inzat ant 't mos t'r nog weer in ok! Tewiel toch de
papieren allemaole prima in orde waarn en 't allemaole grei was veur
achter 't gedien wat ze ok nog veur niks krewgen. Dan wo'j pas goed ge-
waar wat wantrouwen is en wat un leaven wi'j hier nog heb.

*

't Beroerdste van alles is nog da'j d'r in wezen niks an kont doen. Of tock
wel? Meschien dat de luu van Amnesty-International 's wat meer die
kante uut kont kiek'n inplaatse van altied maor brieve de andere kanteop
te stuurn. Oh, zeker, da's ok neudug heur, daor neet van. Maor a'j zo met
't lot van de mensen begaon bunt mo'j ow ok met alle mensen druk
maak'n en neet allene met dat wat ow poletiek 't beste uutkump. Em
moggen ze zien de toch blind wean: meschien kan d'r bi'j 'n volgend tran-
sport 's een van de luu van Amnesty met gaon nao Polen. Dat zol eur me-
schien een wat bredere kiek op de dinge in de weald geven. Allichte is t'r
dan ok nog plaatse veur 'n veurstander van 't I.K.V. At dan de vrachwa-
gen weer uutelaan mot wodd'n an de grenze zoll'n de sjaffeurs mooi hul-
pe hemmen!

En 't zol veur wat luu vedraaid vehelderend können warken. En dat heb
wat mensen nog wel 's neudug, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman


	CVO16-14-04-1983 deel 1
	CVO16-14-04-1983 deel 2

