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Paasgroet aan gevangenen
Het is al een goede gewoonte geworden
dat, mede op verzoek van de Generale

Synode van de Nederlandse Hervormde
kerk, op Pasen vanuit vele gemeenten
groeten gezonden worden aan mensen
die in verschillende landen gevangen
zitten omwille van hun geloof en of
overtuiging.
Tijdens de Paasdiensten in de Her-
vormde dorpskerk hebben ook vele
kerkgangers/sters hun naam geschreven
op lijsten bij de toren-uitgang en ook
bij de koor-uitgang.

Samen met de in verschillende talen
gedrukte kaarten met de Paasgroet:
"De Heer is waarlijk opgestaan",
worden deze lijsten als groet vanuit de
Vordense dorpskerk gestuurd aan
enkele gevangenen o.a. in .Moskou,
Tsjecho-Slowakije, Paraguay.

Hun namen staan vermeld in het
Hervormde Vordense Kerkblad,april
1981.

Henk Jongerius schrijft in een Paas-
gedicht: Voor mensen, ontluisterd,
in boeien gekluisterd, beroofd van
hun wensen door andere mensen:
is er een Man voorgegaan is er een
Mens opgestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Besoaar. NU^het irjaxiniale op uw
stookkosten.

ISO Standard is het meest afdoende systeem voor dubbele
beglazing. Dubbelglas en kozijn in één dat bespaart maximaal
op uw stookkosten dat past altijd... dat tocht nooit dat
kost niet meer dan normaal dubbel glas dat laat u er meer
over vertellen in onze showroom. Daar kunt u kennis maken met dit
systeem, dat ook door de doe-het-zelver eenvoudig is aan te brengen.

Ramen en kozijnen in één kompleet

de beste materiaalkeuze
een onberispelijke afwerking
een zeer hoge thermische en akoestische isolatie
een dubbel opening^«teem:draaien en kieppen
alle mogelijke matei, en combinaties
super isolerend
vleugelbreedte 68 mm, met driedubbele beglazing
K-waarde : glas t raam = 1,5

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

v Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. Binnenweg 4, Ulft, Tel. 08356-3141.v

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

Deze week komen de volgende punten
aan de orde:
1. Verleende vergunning voor een koe-
kaktie
2. Ter visie legging ontwerp-bestem-
mingsplan "Buitengebied 1980, no. l".
3. Verbetering wegen in het buurtschap
Delden
4. Raadsvergadering op woensdag 29
april 1981

Verleende vergunning voor een koekak-
tie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de zwem- en polovereniging Vorden
'64 vergunning verleend om op 29 april
en l en 2 mei een koekaktie te houden.

Ter visie legging ontwerp-bestemmings-
plan "Buitengebied 1980, no l"
Zoals u bij lezing van de advertentie el-
ders in dit blad zal blijken ligt vanaf
vrijdag 24 april 1981 het ontwerp-
bestemmingsplan "Buitengebied 1980,
no. l" voor eenieder ter visie ter secre-
tarie, afdeling Algemene Zaken c.a.,
met de mogelijkheid hiertegen bezwaren
in te dienen bij de gemeenteraad, uiter-
lijk op 24 mei 1981.
Dit partiële bestemmingsplan heeft be-
trekking op een uit een oogpunt van
milieu-hygiëne noodzakelijke verplaat-
sing van een in het buurtschap Kranen-
burg gevestigde pluimveebedrijf.

De bedrijfsuitoefening wordt in Kra-
nenburg namelijk in ernstige mate be-
perkt door de aanwezig omringende
burgerbebouwing. Uitbreiding op de
huidige plek is, mede bezien uit een oog-
punt van de Hinderwet, absoluut onmo-
gelijk.

Voor de nieuwe vestiging heeft men het
oog laten vallen op een de desbetreffen-
de pluimveehouder in eigendom toebe-
horend terrein, gelegen aan de Wiersser-
broekweg alhier (nabij het perceel
Wiersserbroekweg 5).

Met het betreffende bestemmingsplan
wordt dan ook beoogd, door het projec-
teren van een agrarische bouwperceel,
de vestiging van het bedrijf aldaar, in-
clusief een noodzakelijke uitbreiding,
mogelijk te maken.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene Za-
ken c.a. ter secretarie.

Verbetering wegen in het buurtschap
Delden.
De werkzaamheden aan verschillende
wegen in Delden zullen binnenkort be-
ginnen.
Wij doen een beroep op de bewoners
van deze buurtschap de niet te vermij-
den uitvoeringshinder te aanvaarden
terwijl onzerzijds getracht zal worden
die hinder zoveel mogelijk te beperken.
In verband daarmede volgt hierna een
overzicht van de plannen, zodat een ie-
der daarmede zoveel mogelijk rekening
kan houden.
1. Aan de volgende wegen zullen bin-
nenkort verbeteringswerken worden uit-
gevoerd:
a. Deldenseweg;
b. Hamminkweg;
c. Tolweg;
d. Pol weg;
e. Okhorstweg;
f. Riethuisweg van de Deldensebroe-
kweg tot de Baakseweg;
g. (eventueel) Hilverinkweg.

2. De werkzaamheden zullen beginnen
op maandag 27 april a.s., terwijl ver-
wacht wordt dat eind juli de wegverbe-
teringen zullen zijn voltooid.

3. Het is niet te vermijden dat aan ver-
schillende wegen gelijktijdig wordt ge-
werkt. Dit is o.a. een gevolg van de
noodzakelijke werkvolgorde, die vooral
wordt bepaald doordat uitkomende
klinkers weer in andere weggedeelten
moeten worden verwerkt.
Getracht zal worden het plaatselijk ver-
keer zoveel mogelijk te laten doorgaan.

4. Wij hopen dat de niet te vermijden
hinder voor de buurtschapbewoners zo-
veel mogelijk beperkt zal blijven. Even-
tuele wensen of klachten kunnen wor-
den doorgegeven aan de afdeling Ge-
meentewerken, vooral bevoorrading en
melkafvoer zal aandacht verdienen. In-
lichtingen over de te verwachten voor-
tgang van de werkzaamheden zullen
ook in verband daarmede door gemeen-
tewerken worden verstrekt.
Wij vertrouwen er op dat de wegverbe-
teringen in goed overleg zonder grote
hinder voor aanwonenden zullen kun-
nen worden uitgevoerd.

Raadsvergadering op woensdag 29 april
1981
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende punten aan de orde komen:
- benoeming lid en plaatsvervangend lid
algemeen bestuur Bestuursschool Gel-
derland;
- vaststelling eerste wijziging bouwre-
gistratieverordening;
- verdaging beslissing tot vaststelling

van het bestemmingsplan "Vorden-
kom 1980"; \
- beslissing op bezwaarschrift d.d. 13 fe-
bruari 1981 van de Stichting Jongeren
Advies Centrum te Zutphen tegen de
toekenning van subsidie onder voor-
waarden;
- Voteren krediet voor bouwrijpmaken
gronden in de bestemmingsplannen
Brinkerhof 1973 nr. 2, Industrieterrein
en Kranenburg;
- Schrijven d.d. 12 maart 1981 van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland,
waarbij onder meer aan de gemeente-
besturen in Gelderland verzocht wordt
te reageren op het concept-ontwerp van
Wet, strekkende onder meer tot ophef-
fing van de provincie Overijssel en tot
instelling van een provincie Twente en
een provincie IJsselland;
- beroepschrift ingevolge artikel 51 van
de Woningwet, ingediend namens Bou-
wonderneming Blom B. V. te Eemnes te-
gen de weigering van een vergunning
voor de bouw van 22 landhuizen en 2
dienstwoningen;
- verkoop van een perceel grond op het
industrieterrein aan Metaaldraaierij
Vorden B.V. en huur van een gedeelte
daarvan door de gemeente.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

stralend mooi weer, stonden om 9 uur
ongeveer 40 kinderen klaar om eieren
in het plantsoen achter de tennis-
banen, te gaan zoeken.

Nadat ieder kind l of meer eieren had
gevonden, kregen ze in de kelder van
het dorpcentrum de gelegenheid hun
eieren op te verven en te versieren.
Er werd enthousiast gewerkt en het
resultaat mocht er zijn.Na een kleine
traktatie vertrokken de kinderen met
hopenlijk heel gebleven eieren naar
huis.

GEBOREN: Dirk Gerhard Johan Breu-
kink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

eieren zoeken met de
speeltuinvereniging Vorden

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 26 april 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 26 april 10.00 uur: ds. J. Vee-

Weonsdagmorgen, 15 april, het was nendaal

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 26 april 10.00 uur: ds. P.A.
Bohlmeijer, Den Haag; 19.00 uur dhr.
G.R. Wielenga, Lochem.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 25 april 12.00 uur tot maandag
27 april 07.00 uur dr. Warringa. Ko-
mende week avond en nachtdienst ook
dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTS
F.D. Aarsen, Eibergen, tel. 05454-2088.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 25 en zondag 26 april dr. Ster-
ringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8.00-9.00 uur.

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 imr Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud .is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

met
Televisie

reparaties
- direct
:L naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

CEMENT a 50 kg
1 - 5 zakken f 9,00
6 - 20 zakken f 8.75

21 -meer zakken 18,50

Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Vorden - Tel. 05752-1486

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

SPECIALE AANBIEDING

BEHANG
van f 19,90 nu f 14,75 per rol

Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Vorden - Tel. 05752-1486

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S

ZADEN B.V.
bij

TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP

Uselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

Te koop: dames sportfiets
i.z.g.s.
Telefoon 05735-2572

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

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Eve & Adam

donkerblauw suède
NULLIJNSCHOENEN

maten 36-46

normaal f69.90 deze week f50,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Koninginnedag
VLAGGENDAG

Volop voorradig:

VLAGGEN

afmeting: 1 oo x 150 cm of 120 x 1 so cm

VLAGGESTOKKEN met knop

METALEN HOUDERS

D ORANJE WIMPELS

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 1514

Sola cassettes
20% korting!

Fa. KOERSELMAN
Burgemeester Galleestraat 12 - Telefoon 05752-1364

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

fc J 33 1 volledige garantie

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

TOYOTA STARLET 5 speed spec met gas 1979

TOYOTA CARINA 1600 1974

TOYOTA STARLET 5 speed 3 drs 1978

TOYOTA COROLLA 30 de hixe

met nieuwe gasinstallatie 1977

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978/79

TOYOTA COROLLA 4 deurs. De Luxe 1978

TOYOTA COROLLA 3 deurs Stationcar 1978

TOYOTA CARINA 2 drs + 4 drs De Luxe 1978

TOYOTA CRESSIDA 4deurs De Luxe .... 1978

FORD TAUNUS stationcar 1977

FORD EXCORT 1.3 GL met gas 1978

FORD CAPR11500 XL 1972

SIMCA1100GLS 1978

OPEL KADETT4deurs Special 1978

OPEL ASCONA 4 deurs 1977

DATSUN180B 1978

MERCEDES 200D15 ooo km 1980

ALFA ROMEO ALFETTA 1977

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Via/le

Wij tekenen ervoor.
lopKwalUeUvoorlagepriizen.

Hengelo (Gld.

Slager
F. Mouw

Vorden

Slager
J. Besselmk

Wij zijn de vakslagers van Veenendaal. Wij weten wat kwaliteitsvlees is en dat verkopon we ...
dan weet u wat u op tafel krijgt... eerlijk vlees ... door ons met alle zorg omringd.

Dat begint al als onze inkoper de heer Elzinga het beste vlees uitzoekt... dat wordt door ons vakkundig
bewerkt en ... dat komt vers over de toonbank. Wij geven u graag adviezen hoe u uw vlees bereiden

moet. Dan weten wij zeker dat u de beste waar voor uw geld heeft.
En kijk eens naar onze prijzen ... daar kunt u best eens extra v/ees voor op taf el zetten.

volgens oud Hollands recept bereide

heerlijk gekruide

Braadworst
500 gram 35°

55.0

VSmaiKfda'sVertmaitt
Vtóaghefuwn slager.

botermalse kwaliteits

Biefstuk
100 gram-

maandag
heerlijke Speklapjes
500 gram

dinsdag
Hawaiiburger
per stuk

kwaliteits Gehakt
50% rund-50% varkens
500 gram

heerlijke

Varkensfrikando
500 gram

heerlijk en lekker snel
bereid gepaneerde- of
naturel Schnitzel
100 gram<

Schenkel
500 gram —

L fijne magere
^Riblappen

.^•^^ 500 gram
fiOO lu •. ^

Tongeworst
100 gram

zeeppoeder kofTer 2 kilo
van 6,95

voor

Florijn
vieux fles l liter

Katenspek
100 gram _

jonge jenever fles l liter
van 16,25

voor

rux Hes l liter ^ m g^

"voV/1495 / Salamï 14"
M*Ta / 100 gram .M. £

»•'***•ƒ'D.E. koffie \
\* ^w *

zilvermerk pak 250 gr.
van 3,59

voor

v*4
halfvolle koffiemelk
l liter fles
van 1,79

voor

Victoria
water

Edel assorti choc.
pak 150 gr.
van 1,79 voor

Marvelo
Chocolade
blokrepen, 4 smaken
80gr. van l,19 voor

Chocolade
Sprenkeltjes
pak van 1,89 voor

Gevulde koeken
pak 6 stuks
van 1,29 voor

Duyvis
zoute pinda's
250 gr. van 2,59 voor <

P.P.W. fruitrollen
4 smaken, pak a 4 rol
van 1,60 voor .

Heineken bier
krat 20 euroflessen

van 15,95 voor

Schenkstroop
flacon 500 gr.
van 2,49 voor

Dreft
afwas -f gratis masker
400 gr. van l,89 voor _

Elcemel
koffiemelk
0,5 liter van 1,59 voor.

Nesquick
bus 400 gr.
van 3,75 voor

Voor uw huisdier!
Rodi Pens pak
400 gr. van 1,30 voor—J

Rodi kippenvlees
pak 400 gr.
van l ,30 voor

Sun ,
margarine

pak250gr.^VJQ
van 0,51

voor

llerlei
P.S. kniekous
ofanklets
maat 23-45
per stuk 3,95
nu 5 paar

Opbergmandjes
bruin/beige set 3 stuks
van 4,98 voor

Curver tuingieter
l O liter in 2 kleurer
van 11,95 voo-

Gilmore ,
gazonsproeier
van 22,50 voor—

Tuinslang
rol 20 meter

van 11,95 voor

Balkon-
bloembakken
bruin' 'beige
40cm. v*n 2.39 voor

SO cm. van 4,50 voor.

Potaarde
/.uk 20 liter
van 2,98 voor

1
Oranje Bitter
fles 0,5 liter
van 11,95 voor

Cotes de Buzet 1978
Deze wijn draagt de naam van het
wijngebied. Het ligt net buiten
Bordeaux. Geen Bordeaux dus maar
wel de kwaliteit van zijn beroemde
buur. Een AC die een belofte inhoudt.
De rest is aan U.
De prijs is geen
probleem.
per fles van 6,75 voor _ %J •

Zuivel
Brio margarine
pak 250 gr.
van 0,97 voor

Brie
punt 125 gr.
van 2,95 voor

Jolly
choco dessert met room
van l ,89 voor .

Veluws
volkorenbrood
800 gr. nu

Melkbolletjes
zak 9 stuks
Boerencake
van 2,98 voor

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/UTPHEN BOHCUIO H E N G H O ' G I D ) RUSSEN G R O F N i O GOOR V O R D f M

Aanbieding geldig 23-4-29-4 1981



JITSKE
geboren op 15 april 1981

Dochter van Ruurd en Martine
Das. Zusje van Nynke en Jelte.

Vorden, Het Jebbink 63

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij bij ons
12 1/2-jarig huwelijk ontvin-
gen, danken wij u allen harte-
lijk.

DICKY en WIM ZEEVALKINK
Wichmond, april 1981
Dorpsstraat 20

Wij willen allen, familie, buurt,
vrienden en bekenden hartelijk
dank zeggen voor ons 55-jarig
huwelijk. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geweest,
die wij niet gauw zullen verge-
ten en bedankt voor alle bloe-
men en cadeaus.

G. LIGTENBARG
D. LIGTENBARG

HARMELINK
en kinderen, kleinkinderen en
ach terkleinkind

Vorden, april 1981
Almenseweg 44

Conditietest Trimclub Vorden
Picknickplaats Wildenborch-
seweg, zaterdag a.s. Aanvang
10 uur

Denkt u aan de jaarlijkse
feestavond van de C.J.V. in
de Wildenborch?
Op zaterdag 25 april in de Ka-
pel. Aanvang kwart voor 8

Te koop: g.o.h. 2 pers. bed
met nachtkastjes; kleur wit.
Telefoon 05752-2782

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ROLGORDIJNEN,
BALASTORES en
ZONNESCHERMEN bij

TONNYSEEGERS
en
TINIE DECANIJE

op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
Zonneschermen tot 31 mei
gratis geplaatst.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding, 1 morgen per week.
Mevr. Wullink, Almenseweg 1 ,
telefoon 2281

Conditietest Trimclub Vorden
Picknickplaats Wildenborch-
seweg, zaterdag a. s. Aanvang
10 uur

Uit voorraad leverbaar:
Verschillende soorten kool-
planten, groente en kruiden-
planten.

Zutphenseweg 64 — Tel. 1 508

Te koop: z.g.o.h. auto, merk
Datsun 1 200.
Te bevr.: 05752-2664

Te koop: DRU-gashaard
schouwtype en ETNA buis-
kachel.
Het Jebbink 24, tel. 3025

Denkt u aan de jaarlijkse
feestavond van de C.J.V. in
de Wildenborch?
Op zaterdfg 25 april in de Ka-
pel. Aanvang kwart voor 8

Te koop: kinderfiets, tot 12
jaar.
Het Wiemelink 31 , Vorden

Conditietest Trimclub Vorden
Picknickplaats Wildenborch-
seweg, zaterdag a. s. Aanvang
10 uur

FONGERS heeft fietsen
voor 't héle gezin. Oersterk,
lichtlopend en stootvast ge-
lakt. Fongers... als 't om fiet-
sen gaat.
Voor 'n Fongers BARINK

Voor al uw reparaties aan zon-
wering off voor vernieuwing
van zonweringsdoek
naar uw vakman

INTERIEURVERZOROING

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

gaan trouwen op woensdag 29 april 1981
om 13.45 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De receptie is van 16.30 - 1 7.30 uur in
Hotel 't Kromhout, Markplein 18 te Brummen.

Ons adres is:
Sperwerstraat 6
6971 VX Brummen

In plaats van kaarten

Op woensdag 29 april hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

D. PARDIJS
J.G. PARDIJS-WUESTENENK

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 - 21.00 uur in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vor-
den.

Vorden, april 1981
Ganzensteeg 3

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook ons
30-jarig huwelijksfeest op 14 maart tot zo'n bijzonder
mooie dag hebben gemaakt.

A. MEENINK
G. MEENINK LIGTENBARG

Vorden, april 1981,
Vordenseweg 90

In volle vrede is van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader en opa

GERRIT JAN SLOËTJES
weduwnaar van Hendrika Bretveld

op de leeftijd van 74 jaar.

Laren (Gld.): H.W. Meuleman-Sloëtjes
T. Meuleman
Riny en Otto - Annie

Warnsveld: G.H. Maalderink-Sloëtjes
H.J. Maalderink
Joke en Aad - Jan, Marian

Vorden: H.W. Sloëtjes
A. Sloëtjes-Menkveld
Ina, Annet, Karin

7251 MX Vorden, 16 april 1981
„De Menkhorst", Schuttestraat 8

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

In tegenstelling tot eerdere berichten is opgave
voor het reisje naar Ter Meulen Post nog wel moge-
lijk.
Opgave z.s.m. bij mevr. A. Pardijs, tel. 6700

Laatste kegelmiddag van dit seizoen:
4 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, bij „de Boggelaar"
Opgave bij mevr. Kornegoor, tel. 1 525

Gevraagd in bejaardencentrum
De Wehme te Vorden:

gediplomeerd
bejaarden/ zi eken ve rzor gst er
voor de nachtdienst (parttime)
Voor inlichtingen: telefoon 05752-1448

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Reataunutt

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 0634

Toneelvereniging
„T.A.O. Wildenborch"
geeft op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei a.s. haar jaarlijkse
uitvoering in de Kapel.

Gespeeld wordt:

BOERENBEDROG

een plattelandskomedie in ons eigen dialect door:
Emiel Claus.
Aanvang 20.00 uur precies

Tot ziens in de Wildenborch

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat vanaf vrijdag 24 april 1981 gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling Algemene Zaken c.a., ter inzage ligt het ontwerp
bestemmingsplan „Buitengebied 1980, no. 1".

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van
de verplaatsing van een in de kern van Kranenburg ge-
vestigd pluimveebedrijf naar een perceel aan de Wiers-
serbroekweg (nabij het perceel Wiersserbroekweg 5).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad te-
gen dit ontwerp-bestemmingsplan.

Vorden, 23 april 1981.
De burgemeester, voornoemd,
mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op art.
12 (en art. 29,1 e lid) van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne; maken bekend, dat ten gemeentehuize
te Vorden en op maandagavond in het Dorpscentrum
met ingang van 23 april 1981 ter inzage ligt de van de
vereiste bijlagen voorziene aanvraag (en ontwerpbe-
schikking) van de heer W.C. Zweverink te Vorden voor
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergun-
ning ingevolge de hinderwet voor het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een bewaar-
plaats voor mest, als gevolg van de uitoefening van een
veehouderij op het perceel, plaatselijk gemerkt als Del-
densebroekweg, nr. 13, kadastraal bekend als gemeen-
te Vorden, sectie N, nr. 72 en wel tot 23 mei 1981, elke
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur
tot 16.3chjuren elke maandag van 18.00 uurtot 21.00
uur; na deze datum, tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag, elke werkdag van 9.00 uur tot
12.00 uur; desgewenst kan aldaar een mondeling toe-
lichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 23 mei 1981
schriftelijk bij ons college worden ingebracht en dienen
te worden gezonden aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323, tst. 19), kunnen tot 16 mei 1981 mondeling be-
zwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gele-
genheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag.

«ijn voornemens de vergunning te verlenen onder di-
>e voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor

de omgeving te ondervangen.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven«schreven en een ieder die aantoont dat hij/zij daar-

redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

datum: 23 april 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede in het Dorpscentrum op de
maandagen van 1 S.OOtot 21.00 uurter inzage een ver-
zoek met bijlagen van Bouwbedrijf Hulshof B.V., Weh-
mestraat 1, 7221 BT Steenderen, om vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en in werking hou-
den van een inrichting voor machinale houtbewerking
alsmede een steenzagerij. Datum verzoek: 10 april
1981. Adres van de inrichting :Enkweg 11 a, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie K, nr. 3863.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: de ver-
gunning te verlenen onder de gebruikelijke voor dat
soort inrichtingen geldende standaardvoorwaarden ter
voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernstige
aard.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van
deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde monderling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 16 mei 1981.
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 gemeente-
bestuur worden ingediend.

datum: 23 april 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 19

JONGE JENEVER Gildester nu Per uter 13,95

ORANJEBIÏTER, de echte, nu per fles 24,95

kruikje

WIJ TAPPEN VOOR U!

SHERRY med. dry — pale dry — fino per liter l

SHERRY old medium per liter

RUBY PORT per liter 12,95

WITTE VERMOUTH per uter 4,95

VIN ROUGE speciaal Per uter 4,25

ROSÉ LANDWIJN . Per uter 3,95

SONNEBLÜMCHEN Per uter 3,95

MUSKATELLER Per uter 4,95

Nu op iedere 2e liter van de tap 25 et korting!

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

Koninginnedag
in

„ie Herberg"
• Vanaf's morgens 08.30 uur volop gezelligheid tijdens

het vogelschieten.
Voor de nieuwe schutterskoning hebben wij een tegoed-
bon klaarliggen t.w.v. f50,-.

• Vanaf 15.00 uur: dansmuziek in de grote zaal m.m.v. de
viermansformatie „TRANSIT".
Vrij entree.

• Vanaf 20.00 uur: groot Oranjebal m.m.v. „TRANSIT".
Entree: f5,-.
Inklusief enkele hartige hapjes.

Families, buurten enz. kunnen vanaf heden plaatsen reserveren

TAPUTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAIvT

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulikl. tel. 2737

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. - Tel. 2783

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Certiform
kinderondergoed

2 stuks
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 23 april 1981

43e jaargang nr. 6

J. A.van Zeelst of m,
nieuwe pastoor van Vorden en
Kranenburg

Pater J.A. van Zeelst ofm, die eind februarie jl. tot nieuwe pastoor
van de parochie Vorden -Kranenburg werd benoemd als opvolger van
pastoor v.d. Werf ofm, zal op zondag 26 april worden geïnstalleerd
door de hoogeerwaarde heer deken P.Ijlst van het dekenaat Zutphen.
Dit zal gebeuren tijdens de H.Mis op de kranenburg ( St. Antonius
van Paduakerk ) van. 9.30 uur en in het dorp Vorden (Christus Koning)
tijdens de H. Mis van 10.45 uur. Na afloop van de H. Mis in
de Christus Koningkerk is er gelegenheid kennis te maken met pater
van Zeelst. Tot l mei blijft pastoor Veer uit Ruurlo nog waarnemen.

De nieuwe zielzorger van Vorden/
Kranenburg is op 28 februari 1935
te Ammerzoden in de Bommelerwaard
geboren. Na de lagere school volgde
hij het gymnasium te Megen (N.Br.)
en deed zijn intrede bij de Minder-
broeders Franciscanen in het noviciaat
in Hoogcruss (Z.—L) in 1954.

.Daarna volgde 2 jaar filosofie in Venray
2 jaar theologie in Alverna en nog 2 jaar
in Weert, waar hij op 12 maart
1961 tot priester werd gewijd.

Na het vijfde jaar theologie volgde
een benoeming op het Pastoraal
Inst i tuut van de Minderbroeders te
Nijmegen en later te Stoutenburg
bij Amersfoort. Een van de opdrachten
destijds was materiaal aan te vragen
voor het later verschenen rapport
"Tussen Randstad en Ruhrgebied",
welk rapport de grondslag is geweest
van de Pastorale Werdgroep Oostelijk
Gelderland, het samengaan van de
vijf dekenaten ten oosten van de
Ijsel.
Toen er binnen de opbouw van het
secretariaat van de Nederlandse Kerk-
provincie geen plaats meer was voor
particuliere pastorale institute is het
PIM omgebouwd tot instituut van voor-
bereiding van het provinciaal kapittel
OFM in 1967, waarbij vooral de
initiatieven en besluiten van Vatcaan 2
werden doorgevoerd.
"Na het kapittel verhuisde de gehele
staf naar Weert om mede zorg te
dragen, dat alle plannen werden uit-
gevoerd", aldus pastoor van Zeelst.
"Toen dat meer verwerkelijkt werd
was er voor mij meer ruimte om
in de naaste omgeving van het aloude
klooster te Weert te gaan werken".
Uit alles blijkt dat de nieuwe pastoor
tijdens zijn dertieneneenhalfjarig ver-
blijf in Weert- aanvankelijk als mede-
werker van het provincialaat van
de Minderbroeders/Franciskanen- een
grote activiteit aan de dag heeft
gelegd. Hij wasonder meer liturgisch
weekend-assistent in de parochies van
Gospel en Heeze, predikant voor de
Intenationale Bouworde, geestelijk
begeleider van zes broederschappen

van de Franciskaanse Lekenorde
(voorheen Derde Orde)en vandaaruit
voorzitter van het regio-bestuur en lid
van het Landelijk Bestuur. In 1972
volgde zijn benoeming tot secretaris
van het Dekenaat Centrum van Weert,
een stuurgroep om allerlei pastorale
activiteiten van de 17 parochies te
bundelen (jeugdpastoraat, kateches,
kerk en samenleving, parochieraden,
liturgie en wereldkerk ).De oecumene
werd behartigd in maandelij ke gebeds-
diensten.
Voorts werkte hij mee aan een
sociale aart van de gemeente, stimuleer-
de de benoeming van een districts-
katecheet voor kleuter- en lagere
scholen, nam deel aan een algemene
en werd vier jaar geleden betrokken
bij de voorgereiding van de Landelijke
Pastoraal Overleg. Als secretaris van
het Dekenaal Centrum nam hij deel aan
de voorbereideng van vele bijeenkom-
sten in allerlei DE's, dagelijkse
bestuuren en zo voorts. Na negen jaar
heeft hij de zaken afgbouwd.
"Hoewel ik geen directe ervaring
heb als parochieel zielzorger, heb ik
daar, gezien de vele en nauwe samen-
werking met vele pastores op allerlei ge-
bied, wel een paar iedeeën over,
aldus pastoor van Zeeslt. "Volgens
mij ligt het hoofdaccënt op de
plaarselijke gemeenschap, die bijeen
komt rond het Boek en de viering
van de Sacramenten, maar die ook
vooral op grond van hun persoonlijk
en gemeenschappelijk contact met de
Levende Heer proberen het Rijk Gods
in de nabije omgeving te verwerkelijken.
De pastor zal in wisselwerking met
de plaatselijke kerkgemeenschap
proberen daarbij inspirator, motor,
geestelijk adviseur te zijn. Ik vind
het een uitdaging die ik graag aanvaard.

De gelprekken met de dekem en de
vertegenwoordiging van de Vorden/
Kranenburgse gemeenschap in februari
jl. gaven mij duidelijk aanwijzingen
dat een en ander wel de nodige
perspectieven zouden bieden, nogmaals
zij het in samenwerking van de
parochianen, perloonlijk of in groeps-
verband".

zweefvliegtuig maakte
noodlanding
Op Paaszaterdag maakte een zweef-
vliegtuig, afkomstig van het zweef-
vliegtuigcentrum Malden een geslaagde
noodlanding op een perceel bouwland
van de heer J. Goting in het buurtschap
Brandenborg te Vorden. De piloot
de in Nijmegen wonende Joegoslaaf

A. Percic, maakte een oefening met
zijn KP 514 vanaf Malden via Dorsten
(West Duitsland) naar Teuge.
Tegen zes uur 's avonds kreeg hij
echter moeilijkheden met zijn toestel
wegens te weinig termiek. Met goed
gevolg wist hij zijn "kist"- na ruim
270 km zweefvliegen- dichtbij de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk aan de
grond te zetten.

Wethouder H.A. Bogchelman:

"Investeringsschema zal teruggeschroefd moeten
worden"
Wethouder H.A. Bogchelman (VVD) deelde dinsdagavond in de vergadering van
de commissie financiën mede dat investeringsschema zoals dat destijds aan de raad
is voorgelegd "teruggeschroefd" moet worden.
De gemeente Vorden had in dit schema namelijk een bedrag van ƒ 50.000,- ver-
werkt zijnde een deel van de te verwachten winstuitkering van de Gamog.

In totaal had de gemeente Vorden gere-
kend op een bedrag van 70 a 80 duizend
gulden. In werkelijkheid krijgt- Vorden
ƒ41.000,- uitgekeerd. "Momenteel zijn
we er intern mee bezig op welke wijze
we dit op moeten vangen", zo sprak we-
thouder Bogchelman.

Het leek de heer W.A. Kok (CDA) een
zinnige gedachte om bij elke gemeen-
schappelijke regeling aan de bel te trek-
ken. "Zorgvuldig zijn met het aangaan
van nieuwe taken". De heer Bogchel-

man was het hier wel mee eens. "Onze
vertegenwoordigers namens de raad
moeten grote aandacht aan dit pro-
bleem schenken. Bij deze gemeenschap-
pelijke regelingen dient ook pas op de
plaats gemaakt te worden", zo vond
hij. De heer R.A. van Overbeeke (CDA)
was de mening toegedaan dat de Gamog
zelf ook best wat kan doen teneinde de
kosten van de aansluitingen lager te
krijgen. "Op dit moment is Gelderland
nog altijd duurder dan Overijssel", al-
dus van Overbeeke.

De heer A. Ploeger (P.v.d.A.):

"Heeft muziekschool in huidige vorm nog zin?"

De commissie Sport & Cultuur te Vorden heeft zich dinsdagavond een poosje be-
zig gehouden over de muziekschool te Zutphen. Er is een subsidiëntenvergadering
geweest maar momenteel zit men nog in een overlegsfeer waar men nog niet uit
kan komen. Woorden van deze strekking sprak wethouder W.A.J. Lichtenberg
naar aanleiding van vragen van de heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.).

Diens fraktiegenoot Ploeger vroeg zich
zelfs af of de muziekschool in de huidi-
ge vorm nog zin heeft. Ook de heer C.
Chr. Voerman (CDA) was de mening
toegedaan dat over dit onderwerp maar
eens apart gediscussieerd diende te wor-
den. Op verzoek van de heer Ploeger zal
er ter z i j n e r t i j d een soort
"praatpapier" op tafel worden gelegd
die dan in het najaar in de commissie
sport & cultuur aan de orde zal komen.
Bij een vorige vergadering had de heer
Voerman ervoor gepleit dat de gezinsa-
bonnementen op het zwembad zullen

gelden voor kinderen tot 18 jaar in
plaats van tot 16 jaar. Wethouder Lich-
tenberg deelde mede dat hij dit heeft
besproken met de voorzitter van het
zwembadbestuur. Voor het zwembad-
bestuur betekent dit 6000 gulden minder
opbrengst. "We hebben het badbestuu
dan ook niet geëntameerd het wel te
doen", aldus de wethouder. Voerman
zag wel veen andere oplossing. "Men
kan de dagtarieven toch wel verhogen",
zo vond hij. De commissie is benieuwd
wat het badbestuur uiteindelijk zal
doen.

Veel iftotorsport tijdens
oranjefeest

Op verzoek van de Oranjevereniging Vorden organiseert V.A.M.C.
"De Graafschaprijders" op Koninginnedag een demonstratie-trial. Deze
wordt gehouden op het schoolplein achter de openbare dorpschool.
Een elftal rijders waaronder senioren en junioren uit geheel Nederland
geven een acte de présence. Ook enkele streekrijders waaronder Edwin
Aalderink (klasse jeugd ) uit Toldijk, Johan Braakhekke en Bennie
te Lindert uit Halle zullen aan de start verschijnen.

Voor het publiek valt er van een
spectaculaire sport te genieten. Onder
andere het rijden in de breedte
richting over een personenauto, het
rijden over containerbakken gevuld
met puin, het rijden over een
trailer en nog enkele spectaculaire
hindernissen

Het is voor het eerst dat een demon-
stratie op dit niveau in Vorden
wordt gehouden.

JANOOSTERINK »
Als afscheid van zijn aktieve motor-
cross-loopbaan, waarin hij vele sucessen
oogste in binnen en buiteland, zal
onze plaatsgenoot Jan Oosterink mee-
doen aan deze trial. Het zal dan
de laatste keer zijn dat deze suces-
volle motorcrosser op een motorfiets
te zien is. Hij gaat zich thans
binnen "De Graafschaprijders" bezig
houden met de mede organisatie
van diverse evenementen. Hij is
inmiddels als lid aan de crosscommissie VORDENSE JEUGD
toegevoegd. Ook zal Jan Oosterink Voor de Vordense jeugd wordt er
zich bezig gaan houden met de
begeleiding van de jeugdrijders, die van Voor de vordense jeugd wordt er
zijn enorme ervaring kunnen profiteren, in de pauze een wedstrijd "op het

achterwielrijden per fiets" geor-
ganiseerd, waarbij in het parcoers
enkele hindernissen zullen worden
opgenomen. Voor de aanvang van de
trial kan men zich hier voor opgeven.
Voor de best geklasseerde fiets-
kunstenaar zijn er prachtige prijzen
beschikbaar, die na afloop in zaal
Bakker zullen worden uitgereikt.
Na het optreden van de Vordense
jeugd volgt de tweede serie van de
demonstratie-trial, waarbij het scorever-
loop opeen groot zal worden bijge-
houden.

Prins Willem-
Alexander

14 jaar

Z.K.H. Prins Willem-Alexander
wordt maandag 27 april 14 jaar.

35 deelnemers
eierzoekwedstrijd
Kranenburg
Het koude paasweer ten spijt hebben
tochnog vijfendertig kinderen op
Eerste Paasdag deelgenomen aan de
jaarlijkse eierzoekwedstrijd van de
buurtvereniging Kranenburgs Belang.
Ondanks de deelname in vier groepen
waardoor ook ouderen mee konden
zoeken, was de jeugd het sterkst
vertegenwoordigd.
Vanaf twee uur schreven enkele
bestuursleden van de buurtvereniging
de deelnemers in bij zaal Schoenaker;
het "eiercomite" had inmiddels de
eieren verstopt op het bekende terrein
Jonkerbos, dat als vanouds door eige-
naar Freiherr E. von Mengden beschik-
baar was gesteld.
Tegen half drie trok de meute naar
het zoekterrein, waar voor vier leeftijds-
groepen elk een apart gedeelte was
afgescheiden. In de jongste groep van
4 tot en met 5 jaar waren tien eieren ver-
stopt benevens een aantal chocolade-
eieren in zilverpapier. De groep van
6-8 jaar moest twintig eieren zoeken
de beide andere groepen elk vijf-
entwintig.Bij de kleinsten werden alle
eieren gevonden. De winnaars mochten
uiteraard de gevonden exemplaren zelf
behouden. In de andere groepen bleven
een aantal eieren spoorloos.
In zaal Schoenaker werden tegen vier
uur door de heer H.Wiggers namens het
bestuur van de buurtvereniging de
prijzen met toepasselijk woord uitge
rijkt. Elke deelnemer (ook die niet wat
gevonden hadden) kreeg een prijsje,
en allen tevens een grote sinaasappel.
De uitslagen waren:
Groep l (4 tot en met 5 jaar):
1. Jeroen Mullink (2 eieren) na loting;
2. Maria Roelvink (2 eieren).
Groep 2 (6tot en met 8 jaar):
1. Alexia Fröger ï/ist.na loting);
2. Bert Schotman (3 st.); 3. Erwin
Reintjes(3 st.); 4. Renate Nijenhuis
(2 st. na loting); 5. Oscar Óverbeek
(2 st.); 6. Christian Nijenhuis (2 st.).
Groep 3 (9tot en met 12 jaar ):
1. Jeroen Tolkamp ( 8 st.); 2. Mirjam
Hoenink(4 st.); 3. Angela Bos (3 st.);
4. Ton Schotman (3 st. ) Groep 4
(13 jaar en ouder); 1. Robert Bos
(6 st. na loting) 2. Mark Sueters (6 st.).

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Kollekte Sakor
De kollekte Sakor-Kinderbescherming
heeft dit jaar in Vorden totaal opge-
bracht ƒ 4485,55.
Iedereen die hieraan zijn medewerking
heeft verleend heel hartelijk bedankt.

Kollekte Nederlandse
Hartstichting
Nu deze kollekte is geweest willen wij
als vrienden van de Nederlandse
Hartstichting, alle kollektanten en gulle
gevers dank zeggen voor hun gave en de
prettige wijze waarop U de kollektanten
hebt ontvangen. Als inwoners van de
gemeente Vorden hebben we dit jaar
weer een bedrag bijeen gebracht
ƒ 4533,55. Allen hier voor onze hartelij-
ke dank.

lekkende goten kunnen
grote schade berokkenen
bel daarom snel uw
vakman op dit gebied

05752-2637

f. Jansen loodgieters bedrijf

| pr. bernhardweg 6 vorden.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

25 april Operette door de
Operettever. Warnsveld
Dorpscentrum.

28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei KPO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avond vierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



KOOP • DE LAATSTE LOODJES
Op alle artikelen(BO)-(7 5% korting en meer (uitgezonderd geneesmiddelen)

ONZE KAARSEN GAAN WEG VOOR SPOTPRIJZEN

DROGISTÏRU „DE OLDE MEULLE"
Fa. V.D. WALOpruiming van 13 april tot 4 mei 1 981 Goedkeuring K.K. No. 3008

Elegant
met die gevlochten banden

en uiterst slanke kurkhak.

WUI IMK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

Op zaterdag 25 april a.s.

grote uitverkoop
o.a.
D 1 schuifwand 8 x 2,60 m
D 2 komplete bars + koeling
D 1 eiken stam-tafel
D 1 komplete draaitafel met 6 boxen en 4000

single's + 50 LP's
D stoelen, tafels, discobankjes
G kopjes, schotels, borden, lepels, messen en

vorken.
D 2 koffiezetapparaten
D potten en pannen, diverse soorten schalen

voor diners
G bedden, matrassen, dekens, lakens en

slopen.
Buiten deze artikelen worden nog veel andere
artikelen in de verkoop gebracht.
VERKOOP VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

Café de Eikeboom
St. Jansstraat 69, KEIJENBORG

TELEFOON 05753-1329

JZ*
1 flacon glasclear
1 flacon voor ruitensproeier
adviesprijs 6,75 LENTEPRIJS

plus gratis spons

qjb

SET WASH AND SHINE

4,95
inhoud 2 flacons shampoo
adviesprijs 7,50

LENTEPRIJS

«SS*
Of
1 flacon shampoo
1 flacon vloeibare was
adviesprijs 9,25

LENTEPRIJS

plus gratis spons

plus gratis spons

«°
**f

BRANDBLUSSER
onmisbaar in de auto
adviesprijs 15,95

LENTEPRIJS

700 m2 k^pplezier.
Volop pa^Sergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

BIB STRETCH DENIM
PANTALONS
De ideale stretchbroek in een zware 14 1 /2 02 gewassen denim.
Door de elasticiteit een fantastische pasvorm LENTEPRIJS
en heerlijk soepel.
Nog nooit kocht u zo voordelig een
dergelijke stretchbroek.
Adviesprijs 119,— Tuunteprijs 98,- 59,50

KNIPTIP

Durf de schaar te gebruiken bij het
monteren. Wie met overleg knipt,
maakt films, waar vaart in zit.

NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * ?
D
LU

D
LU

Z

*

D
LU
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Onze zonneschermen en rolluiken kunnen vanaf
heden geleverd worden met een automatische
bediening
Zij reageren op impulsen van de zon of de wind. Hierdoor weert U de zon altijd optijd, om ver-
kleuring en overmatige warmte van uw interieur tegen te gaan en bij een naderende bui of harde
wind wordt uw scherm automatisch opgekommandeert.

SPECIALE AANBIEDING!
DOE HET ZELF HORDEUR DE LUXE

Aluminium profilen en met schopplaat. m |"Q
Maximale maat: Breed 98 cm - Hoog 210 cm nu l 39f"

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN

Het adres voor al uw rolgordijnen
rolluiken, horren en zonnescher-

D.V. men

m
C

m
C

m
C

m
C

NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW

1906 75 jaar markt in Vorden 1981
In de loop van het jubileumjaar worden er meerdere
acties gehouden. Wij beginnen met een

VOORJAARSAKTIE
Tijdens de markten van 24 april, 1 en 8 mei a.s. hou-
den marktkooplieden en marktvereniging een

GROTE VOORJAARSAKTIE
met voor het publiek tal van verrassingen.

Op genoemde data ontvangt het kopend publiek
waardebonnen. Deze bonnen te deponeren in een
op de markt staande bus.

8 mei om 11.00 uurbekendmakingvandeprijswin-
naars. Prijzen dienen persoonlijk in ontvangst te
worden genomen.
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VOORJAARS-
AANBIEDING

Hoekkombinatie in massief eiken.
De losse kuipkussen zijn van een bijzondere
kwaliteit wildieder.

Als 3-2 zits
kombinatie nu:'3395,-
Ook verkrijgbaar in 3-1 -1

nu voor 3985,- (zie etalage)

Deze aanbieding is geldig tot donderdag 30
april a. s.

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 0752-1514

wij zouden het best eens kunnen worden
J x^^"55^

Misschien hebben wij wel dezelfde ideeën, over het kombineren
van kleuren, toepassing van de juiste materialen, een goede
indeling. Kortom over wonen en leven in een goed interieur.
Neem eens een kijkje in onze showroom te Vorden, of vraag
vrijblijvend advies.

U bent van harte welkom.

vooakomfort

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

l Jselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Va jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

TUINMEUBELEN
volop keus in parasols, tafels,
terrasstoelen, klapstoelen en
relaxstoelen.

Helmink b.v.
PMENSEWÉG TELEFOON 05752 •

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

ZONWERING VOOR BUITEN
ORANJE DOEK

200 cm
240 cm
260 cm
340 cm
360 cm

f271.
f 308,
f331,
f381,
f395.

Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Vorden - Tel. 05752-1486

HONDA CARRARO
2- en 4 wielige tuinboiwrtrekkers

hakf rezen en gazoiroiaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

J O WE BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

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

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

m

Bonnie

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Vorden, Dorpsstraat 22. Tel. 05752-1314,
Warnsveld, Rijksstraatweg 108. Tel. 05750 - 23346

Vakantie in Abtenau
OOSTENRIJK

van 20 augustus tot 30 september
nog enkele kamers vrij

ZEER BILLIJKE PRIJZEN

Inlichtingen: telefoon 05752-2529

Gasthaus - Pension Berghof
J. u. U. Gschwandtner, Schratten 9, Tel. 06243/303

5441 ABTENAU

Bij aankoop van een
nieuwe spijkerbroek
betalen wij

10,-
5.-

voor uw oude dames of
herenspijkerbroek
en

voor een kinder-
spijkerbroek

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur

boekdruk „ . ̂
offset IVdW

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

Allyouneedis

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

De nieuwe Jalouette.
Goed geraamd.

Weet u hoe u van 'n gewoon gezellige kamer
echt iets heel bijzonders kunt maken? Met de
nieuwe 'Luxaflex' Jalouette. Ze hebben unieke
smalle lamellen. Da's wel zo elegant. Als u ze

rg dicht hebt, wordt uw raam
het sprankelende middel-
punt van de kamer. En als
ze helemaal open staan,
ziet u er nagenoeg
niets van. Wat'n
kleuren ook! Rood,
blauw, geel, bruin,

oranje - er zijn maar liefst 42 tinten.
U kunt ze dus aanpassen bij de sfeer en de

kleur van uw kamer. Of ze daar juist heel
levendig mee laten kontrasteren.

En de 'Luxaflex'
Jalouette wordt op maat
voor u gemaakt en bij u
geïnstalleerd.

Zet uw raam maar 's
mooi in de kijker.
Wij laten u graag
zien hoe mooi 't kan worden.

Luxaflex! Oog voordekoratieve details.
"Wettig gedeponeerd handelsmerk Een © Munter Dvugto*" produkt

signatuur van

beter woonkomf ort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Varsseveld-Vorden 2-2
Het eerste elftal van Vorden heeft zater-
dagavond een verdienstelijk gelijkspel
behaald tegen varsseveld. Tot tweemaal
toe moesten de geelzwarten een
achterstand wegwerken. Voor de rust
gracht Bennie Wentink de partijen op
gelijke hoogte 1-1. Na de thee bij de
stand 2-1, scoorde Jan Addink met
een formidabel afstandschot de gelijk-
maker 2-2.

Ratti-Keyenborgse Boys: 1-1
Ratti l afdeling zondag kwam
op Paaszaterdag in actie tegen
Keyenborgse Boys; de Rattianen hebben
geen kans gezien zich te revancheren
op de eerder dit seizoen geleden
2-1 nederlaag tegen de Boys.
De eerste vertoonde een gelijk
opgaande strijd. Na een kwartier
wist middenvelder Bart Overbeek de
score voor de thuisclub te openen
na een goede voorzet van Wim Koers
wist hij de bal keurig langs de
boys-verdediging te plaatsen: 1-0. In de
25ste minuut maakten de gasten
gelijk via hun middenvoor, die de
Ratti-doelman kansloos passeerde: 1-1.
Ratti was na de thee technisch
iets beter, maar het produktieve schot
van de voorhoede ontbrak. Wel werd
Ronald Bos nog vervangen door
Jan Schoenaker, terwijl Tonnie
Overbeek de plaats van zijn broer
Martin innam. Ook de gasten konden
niet meer tot scoren komen, eindstand
1-1.

Ratti-Ruurlo: 2-2
Ratti heeft op tweede Paasdag
in eigen home een kostbaar puntje
verdiend door tegen Ruurlo met 2-2
gelijk te spelen. Al na tien minuten
wist Ruurlo fr leiding te nemen via
het been van rechtshalf Bert Uenk, die
met een lage bal via de binnenkant
paal doelman Huitink het nakijken
gaf: 0-1. Na een half uur strafte
Robbie Heuvelink een fout in de
Ruurlose verdediging af en scoorde de
gelijkmaker: 1-1. Nog voor de thee gaf
voorstopper Frans Bleumink aan Ratti
de leiding door de bal van dichtbij
keihard en laag in te schieten:2-1.
Ratti had na de rust enkele malen
pech; verschillende schoten waren slecht
gericht of belanden tegen de paal
en lat. De gasten konden na een
half uur wederom op gelijke voet
komen, toen bij Ratti de buitenspel-
val niet klopte; Willem Groothaar
bracht de stand op 2-2, een uitslag
die voor Ratti wat gelatteerd was
gezien de veldmeerderheid en de
diverse scoringskansen.

Ratti- en Ruurlo-speler naar ziekenhuis
Tijdens de wedstrijd Ratti-Ruurlo zijn
twee spelers geblesseerd geraakt,
waardoor zij naar het ziekenhuis in
Groenlo moesten worden overgebracht
Ratti speler Jan Schoenaker brak een
van zijn ribben bij een botsing,
terwijl voorstopper Gertie Koerman van
Ruurlo ookin de tweede speelhelft
geblesseerd raakte. Bij een sprong
naar de bal kwam hij verkeerd terecht
en scheurde zijn enkelbanden.Beide
spelers zijn later weer naar huis
vervoerd.

Eerbeekse Boys 1-s.v. Ratti l
af d Zaterdag
In een goed gespeelde wedstrijd heeft
s.v. Ratti twee kostbare punten be-
haald op Eerbeekse Boys. Alhoewel
het er niet naar uitzag in het begin
van de wedstrijd want s.v. Ratti stond
na een half uur spelen, door slecht
wegwerken vanuit de verdediging, al
met 2-0 achter.
Na verschillende kansen onbenut te

laten kwam de verdiende treffer, uit
een gave voorzet van H.Eggink werd de
bal opgevangen door J.Nijenhuis die
beheerst scoorde.Ruststand 2-1.
Na rust een herboren s.v. Ratti in
een van de vele aanvallen werd de
gelijkmaker gescoord door een misser
van een verdediger van Eerbeekse-Boys
was J.Nijenhuis ter plekke en scoorde
2-2. Eerbeekse Boys werd helemaal te-
rug gedrongen en s.v. Ratti bleef de aan-
vallende ploeg, de overwining zat er aan
te komen.
s. v. Ratti bouwde weer een uitstekende
aanval op, de middenvelder Wonnink
kwam in het bezit van de bal, hij be-
dacht zich geen ogenblik en scoorde on-
houdbaar in 3-2 voor s.v.Ratti.
Al met al een goed gespeelde wed-
srijd met als s.v.Ratti de betere ploeg.

Uitslagen junioren v.v. Vorden
Vorden AO - Markelo AO 3-2; Vorden
Al - DEO Al 1-1; Steenderen BI - Vor-
den BI 0-1; Vorden B2 - AZC B2 3-0;
Gazelle Cl - Vorden Cl 3-1; Vorden BI
toernooi DZC 3e prijs; Vorden AO toer-
nooi DZC 2e prijs.

Uitslagen senioren v.v. Vorden
Varsseveld - Vorden 2-2; Sivolde 3 -
Vorden 21-1; Vorden 4 - SCS 12-1;
Vorden 4 - Eerbeek 3 2-2; Oeken 4 -
Vorden 5 1-2; De Hoven 7 - Vorden 6 0-
9; Witkampers 9 - Vorden 7 0-4; Vorden
9 - Woversveen 3 0-3.

Programma voor zaterdag 25 april
Witkampers AO - Vorden AO; Vorden
Al - Halle Al; Brummen B2 - Vorden
B2; Vorden Cl - Gazelle Cl; Witkam-
pers C2 - Vorden C2; Vorden C3 - Wit-
kampers C3.

Programma voor zondag 26 april
Vorden - Witkampers; Viod 2 - Vorden
2; Zutphania 3 - Vorden 4; Vorden 5 -
Erica 6; Brummen 6 - Vorden 6; Lo-
chem 9 - Vorden 7; Vorden 8 - Erica 9;
Vorden 9 - Socci 6.

Uitslagen s.v. Ratti
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al vrij; s.v. Ratti
BI vrij; s.v. Ratti Cl - Sp. Lochem C2
1-14.
Afd. Zaterd.: s.v. Ratti l - Eerb. Boys l
2-1; s.v. Ratti 2 - Wilh. SSS 6 2-0; s.v.
Ratti 3 - DZSV 8 2-5; s.v. Ratti 4 - SSSE
5 1-2; s.v. Ratti af d. zondag - Keyen-
borg 1-1.
Afd. Zondag: s.v. Ratti l - Ruurlo 2-2;
s.v. Ratti 2 vrij; s.v. Ratti 3 - Witkam-
pers 0-1; s.v. Ratti 4 vrij.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Wilp l 1-0;
s.v. Rat t i2-SVBV l 0-1.

Programma zaterdag 25 en zondag 26
april
Afd. Jeugd: KSV Al - s.v. Ratti Al;
s.v. Ratti BI - Sp. Eefde BI; s.v. Ratti
Cl - Sp. Brummen C2.
Afd. zaterd.: s.v. Ratti l - Erica 1; s.v.
Ratti 2 vrij; SKVW 6 - s.v. Ratti 3; Sp.
Ambon 4 - s.v. Ratti 4.
Afd. Zondag: Mariënveld l - s.v. Ratti
1; s.v. Ratti 2 - Dierense Boys 4; Hercu-
les 7 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - Halle 4.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Colombia 1;
s.v. Ratti 2 - Oeken 1.

Wieger Wesselink in finale
van de Nederlandse
damkampioenschappen
Onze plaatsgenoot Wieger Wesselink
heeft zich de afgelopen dagen op vrij ge-
makkelijke wijze weten te plaatsen voor
de strijd om het persoonlijk damkampi-
oenschap van Nederland voor aspiran-
ten.

Tijdens deze halve finale wedstrijden
eindigde Wieger Wesselink met 12 pun-
ten uit 7 partijen op de eerste plaats; 2.
Casper van der Tak, Wassenaar 11 pun-

ten; 3. Henk Kalk, Veendam 8 punten.
Deze drie jongelui zijn gerechtigd om
aan het nationaal kampioenschap deel

schijnlijk in oktober zal worden gehou-
den.

Tweede toernooi gewest Oost
zondag 26 april in Erichem
Op zondag 26 april zal het tweede touw-
trektoernooi van het nieuwe seizoen
1981 van gewest Oost van de Nederland-
se Touwtrekkers Bond worden gehou-
den. Dit zal plaatsvinden op een ideaal
gelegen terrein aan de Erichemseweg
achter de Openbare Basisschool te Eri-
chem.
In de zware klasse, de 720 kg, die 's
morgens in de "startblokken" staan,
wordt een enerverende strijd verwacht
tussen de favorieten Heure (Borculo) en
Bek veld. Deze teams eindigden op het
eerste toernooi in Noordij k gelijk bove-
naan met 12 punten. Ook Eibergen is
niet kansloos. Bij de 560 kg'ers kan
Bekveld hoge ogen gooien en zijn orga-
nisator Erichem, Eibergen en Heure
mede-rivalen.
Ook de jeugd komt 's morgens in aktie,
waarbij Bekveld in de A-klasse favoriet
is, terwijl Vorden en Eibergen in de B-
klasse de beste papieren hebben.

's Middags komen de 640-teams in ak-
tie. In de A-klasse gaat de strijd tussen
nationaal en Europees kampioens Ei-
bergen en de Beltrumse Bisons. DES
Zieuwent is sterk in de B-klasse, evenals
de Bisons. Ook in de C-klasse komt
DES sterk naar voren met Twente eve-
neens als kanshebber. Bussloo en
Oosterwij k tenslotte zullen met Eiber-
gen de strijd om de kop in de D-klasse
bepalen.
De standen na één toernooi zijn:
720 kg klasse: l. Heure en Bekveld elk
12 p; 2. Eibergen IQp; 3. Twente en Bi-
sons elk 8 p. JB
560 kg klasse: 1. MTveld 12 p; 2. Eiber-
gen 8 p; 3. Heure en Erichem elk 5 p.
Jeugd A: l. Bekveld 10 p; 2. Bisons 8 p;
3. Erichem 6 p.
Jeugd B: l. Eibergen 8 p; 2. Vorden 6 p;
3. Heure 4 p. ^^
640 A: 1. Eiberge^fc p; 2. Bisons 12 p;
3. Bekveld 8 p.
640 B: 1. DES 14 p; 2. Bisons 12 p; 3.
EHTC 10 p.
640 C: 1. DES en Twente elk 10 p; 2.
Bathmen 8 p; 3. EHTC 7 p.
640 D: 1. Bussloo 2, 13 p; 2. Oosterwijk
1,11 p; 3. Eibergen 10 p.

VOLLEYBAL

Jong Gelre

TTV Vorden huidige scheidende voorzitter
Jan Knoef en secretaris Harry Gr. Roessink

Jong Gelre regio West-Achterhoek
heeft het winterseizoen er weer op zitten
Intussen zijn de kampioenen bij de
verschillende sportevenementen ook be-
kend.
Volleybal heren:! Hengelo;2 Warnsveld
3 Laren Volleybal dames:! Vorden;
2 Warnsveld.
Tafeltennis heren:! Wim Wesselink,
Warnsveld. Tafeltennis dames:! Willy
Schouten-Obbink, Vorden.
De gehouden kulturele wedstrijd met
het jaarthema "Emancipatie" en
"Boer-Burger" was een groot succes.
Hier werd Laren eerste;2 Warnsveld;
3 Hummelo en Keppel;4 Hengelo;
5 Almen. De drie best geplaatste
gaan over naar de provinciale
kulturele wedstrijd.

Op de gehouden voorjaarsvergadering van de Touwtrekvereniging Vorden die in
het clubhuis op het Melder werd gehouden zijn de scheidende bestuursleden Jan
Knoef en Harry Groot Roessink letterlijk en figuurlijk eens flink in de bloemen ge-
zet. Dit vanwege het feit dat beide een lange reeks van jaren een bestuursfunctie
hadden bekleed, en de TTV Vorden tot grote bloei brachten.
Voorzitter Gerrit Barink, die voor het staat op stapel. In het aanstaande na-
eerst de scepter zwaaide dankte Knoef,
die meer dan vijftien jaar voorzitter was
op een voortreffelijke wijze en ook nog
vele jaren trainer en leider. Aan diverse
Europese en Wereldkampioenschappen
nam hij deel en was onder meer lid van
de Nederlandse selectieploeg (720 kg)
die in 1964 in het Zweedse Malmö op
verrassende wijze tweede werd achter
Engeland (Eur.kamp.). Onder zijn
voorzitterschap groeide de vere
uit tot ruim zestig Icdt^fcu; hij n
initiatief tot het bouwen van een
huis, schietlokaal, was- en {louche-
accomodaties enz. Onlangs werd hij tot
ere-voorzitter benoemd. De heer Barink
bood hem als aandenken een fraai, ko-
peren haard-garnituur^fca beneve^^
vishengel. ^^ ^F

Harry Groot Roessink, de negentien
jaar bestuurslid was, waarvan zestien
jaar secretaris prees hij als een zeer ac-
tief lid. Naast zijn secretariaatswerk-
zaamheden was hij ook nog vele jaren
leider van een aantal teams en trainer.
Elke dinsdagavond was hij precent. De
heer Barink hoopte dat de verbintenis
met de vereniging steeds zo zou blijven
en overhandigde hem een prachtige
tuinstoel. De dames van de scheidende
bestuursleden kregen bloemen. Beiden
dankten bestuur en leden voor de pretti-
ge samenwerking "We hebben een leuke
tijd gehad en zullen er met plezier aan
terugdenken".

Vergadering.
Voorzitter Barink memoreerde op de
gehouden voorjaarsvergadering de vele
acitiviteiten, feestavond, toneel, avond-
wandeling. Ten behoeve van de toer-
nooien is een nieuwe accomodatie-tent
gekocht. De vereniging telt nu eenen-
zestig leden.

Er zijn op korte termijn plannen om
evenals voorheen dit jaar een scholen-
toernooi te houden voor alle Vordense
basisscholen. Men wil de jeugd zodoen-
de meer bij de touwtreksport betrekken.
Zo mogelijk zal het toernooi voor de
zomervakantie worden gehouden. Ook
een bedrij f stoernooi voor plaatselijke
bedrijven, buurten, verenigingen enz.

jaar wil de vereniging een reünie van
oud-leden organiseren. Bij voldoende

animo wordt wederom het Kampioen-
schap Touwtrekken van Vorden georga-
niseerd in het kader van het VVV-
program. Hieraan zullen dan ploegen
uit buurten, van bedrijven of verenigin-
gen aan deel kunnen nemen. Deelne-
mers mogen geen lid zijn van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond.

Fietsvierdaagse vanuit
Wichmond
Na het succes van het afgelopen
jaar met een record-aantal deelnemers
organiseert de R.T.V. Vierakker-Wich
mond wederom eenrijwielavondvier-
daagse en wel op 11, 12, 13, en 14
mei. Deze, voor de vierde maal
georganiseerde vierdaagse biedt vele
mogelijkheden en variaties, want zowel
voor trimmers, recreatiefietsers en
toerrijders zijn in de fraaie landelijke
omgeving aantrekkelijke fietsroutes
uitgezet.
Deelnemers aan deze fietsvierdaagse
kunnen kiezen uit twee afstanden:
20 en 35 km. De routes zullen
leiden door en in de omgeving van
Almen; Hengelo; Bronkhorst en Linde.
De routes worden duidelijk aangegeven

door middel van bordjes. Onderweg
krijgen de deelnemers nog een
concumptie aangeboden.
Aan een ieder die tenminste drie
van de vier tochten heeft uitgereden
wordt een herinneringsmedaille uit-
gerijkt. De rijwielavondvierdaagse start
iedere avond vanaf Café Worm,
Dorpstraat 25, Wichmond.

l.r. en p.c. "De Graafschap"
Tweede Paasdag werd er te Laren
een concours gehouden, waaraan werd
deelgenomen door acht leden van onze
ponyclub. De volgende combinaties
vielen hierbij in de prijzen:
Hennie Rietman, Sunny girl: derde
prijs L-dressuur, Ina Sloetjes, Heiemus:
zesde prijs B-springen, Alies Oplaat,
Carla: zevende prijs L-springen.

Gouden Penning voor
Gems Metaalwerken
Gems Metaalwerken dat vorig jaar haar 150 jarig bestaan vierde zal hiervoor wor-
den beloond met een gouden erepenning. Bij de oprichting van de Vereniging voor
de metaal- en elektrotechnische industrie FME is destijds namelijk besloten tot het
toekennen van erepenningen aan ondernemingen die een belangrijk jubileum heb-
ben gevierd.
De gouden penning die Gems Metaalwerken dezer dagen in restaurant Hoog-
Brabant te Utrecht zal worden uitgereikt is een ontwerp van de beeldhouwer Jan
Snoeck. De ontwerper heeft met deze penning vooral de kracht en de veelzijdig-
heid van de metalektro-industrie willen uitbeelden.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Mo'w maor 's kiek'n hoo 't ons vandage geet, meschien is 't wel 'n
lesten woensdag da'k nao dizzen baas gao".
"Kom, kom neet zo pessimistisch, at de baas met owluu wil praot'n hoeft
dat toch nog neet metene ontslag te beteikenen", menen vrouw
Ni'jman," veget trouwens ow brood neet, dat he'j nog in de kökk'n
ligg'n".
Gradus Ni'jman had t'r de kop neet arg bi'j dizzen margen. Hee prakke-
zeern maor wat zien bazen, de gebrs. Voegspieker, wel zoll'n hemm'n.
Zee (dat waars alle knechs van de Voegspiekers) moss'n vandage an 't en-
de van 'n werkdag bi'j de baas op 't kantoor komm'n veur 'n besprea-
king, zo had Willem Voegspieker eur gistren teminste ezeg. Zoiets ge-
beurn neet alle dage of liever ezeg haos nooit dus daor zol wel iets an de
knikker wean, meschien wel ontslag veur allemaole. En daor prakkezeern
Gradus nogal oaver. 't Jonge, waor kree'j now nog wark weer, d'r leepen
d'r al heupe op de keien in 'n bouw. Bi'j de Voegspiekers waarn d'r van 't
winter ok al un stuk of wat uut egaon, iets wao oaveruggens neet zo
vremd was at t'r gin wark was wat zol un baas dan met un knech
beginn'n? Gradus was al jaorn bi'j de Voegspiekers in diens en wis wel dat
zee un vaste neet 't eerste op straote zoll'n zett'n. Too de bouw nog un
golden tied beleav'n had e ok nooit veuran estaon un meer geld zoas wat
van zien kammeraörje, 't onderste uut de kanne had e nooit hoeven
hemm'n. Daorumme vewachten e ok neet zo gauw ontslag maor now,
vandage, twiefelen e toch wel un betjen.

De anderen waarn d'r al too Gradus 's aovunds 't kantoor van de baas
binnenstapp'n en d'r bi'j ging zitt'n.
"Zo, de fa. is compleet dus za'k maor van wal stekk'n", begon Willem
Voegspieker zien verhaal. Hee had un goed ketier neudug umme de jonges
uut te leggen dat 't bar slech was in 'n bouw en dat zee neet meer conkure-
rend konn'n warken tegenoaver Veldluus b.v., un andere annemmer ter
plaatse. Die graajen eur, undat ze te duur waarn, un hoop wark veur 'n
neuze vot. Zien veurstel was now, en daor zoll'n zee wel met akkord
konn'n gaon, umme veur 't zelfde loon, vief uur in de wekke meer te war-
ken. Da's maor un uur daags en daormet zol de fa. Voegspieker ered
konn'n wodd'n.

De meesten wisten neet wat ze daorop zoll'n zegg'n, allene Dieks Vender-
bosch had 't antwoord metene klaor: "At de beide Voegspiekers now 's
net zo hard metwarken as bi'j de Veldluuze en ok eur wagenpark un bet-
jen an de tied anpass'n zol dat meschien nog wel meer helpen umme te
konn'n konkureren".
"Daor ko'j wel us geliek an hemm'n", zei Willem Voegspieker schienba-
or oaverdonderd deur de reaktie van Dieks want metene d'rop zei e "Now
jao ik meen'n, ik bedoele.
Wi'j wet wa'j bedoelt, wi'j gaot nao huus" kreeg e te heurn van Dieks
die, met de anderen, de Voegspiekers maor met de brokk'n leet'n zitt'n.
Tussen de beide Voegspiekers zölt nog wel un paar weurde ewisseld wean,
maor ja wat wi'j ok, 't bunt ok maor gewone mensen bi'j ons in 'n Ach-
terhook.

H. Leestman.



Ome Willem enthousiast over
Dorpcentrum

De laatste kindervoorstelling in dit seizoen, georganiseerd door de culturele
commissie van de Stichting Dorpcentrum Vorden, is een groot succes
geworden. Edwin Rutten, die de figuur van Ome Willem op de planken
brengt, met zijn 'geitebreiers' Neef Fred Hekket en Buurman Haye
van der Heyden, troffen een over volle zaal in Vorden.

Krato hield leden vergadering
De Kranenburgse Toneelvereniging
Krato hield zijn algemene ledenver-
gadering onder voorzitterschap van
Gerda Mullink. Er was een zeer
goede opkomst, ook kon de voorzitster
enkele nieuwe leden verwelkomen.
Secretaris-penningmeester Wilbert
Horsting gaf een goedkeurend verslag
van de financiën, er was een
batig saldo. In de nieuwe kascommis-
sie werden gekozen Annie Geurts
en Harry Sueters.
Met algemene stemmen werd Wilbert
Horstink herkozen als bestuurslid. In de
feest commissie, die de feestavond
moet voorbereiden, werden gekozen
Ton Geurds, Ton Roelvink en Ap v.d.
Mey. besloten werd om voor het
volgende seizoen drie stukken in studie
te nemen; een voor de eigen
uitvoering, een voor de uitvoering
van de touwtrekvereniging Vorden
en een voor de buurtvereniging
Kranenburgs ' Belang. Mevrouw
Mombarg heeft zich bereid verklaard
om kledingadvies te geven voor de
komende stukken. In de rondvraag
werden nog enkele huishoudelijke punt-
en besproken.

PUZZELTOCHT JONG GELRE
De regio West Achterhoek van Jong-
Gelre organiseert vrijdag 24 april
een groots opgezette puzzeltocht bij
café Eykelkamp. Van elke afdeling

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
wegó, Wichmond. Tel.05754-
793.

Adverteren
doet

verkopen!

zullen er minimaal tien personen deel-
nemen. Na afloop kan er een dansje
worden gemaakt.
Zaterdag 25 april wordt in Kerk-
Avezaath in de Betuwe de jaarver-
gadering van de provincie gehouden,
s'Middags eerst het huishoudelijk
gedeelte. Daarna begint de kulturele
wedstrijd met acht deelnemende
ploegen uit geheel Gelderland. Deze
wedstrijd bestaat onder andere uit
zang, dans, revue, cabaret, toneel enz.
Na afloop is er dansen met "National-
Four". Men vertrekt vanuit Vorden
met twee bussen naar Kerk-Avezaath.
Hiervoor kan men zich opgeven
bij Dick Regelink (telf. 05752-1328).

Kinderen, die opzijn verzoek- hij had
via de krant al een brief geschreven
aan de Vordense kinderen- zich
prachtig hadden uitgedost en zich
hadden voorzien van 'zonnetjes' en
sproetjes op hun gezichten, vulden
in eenopgewekte stemming de zaal.
Zij zongen, schreeuwden, wezen, riepen
en wipten op de stoelen en konden
nauwelijks op hun plaatsen blijven
zitten. Ze wilden allemaal naar het
podium hollen om nog meer van
Ome Willem mee te maken. Het
was een prachtig festijn, waarbij Ome
Willem zich weer eens ontpopte als

een groot kindervriend. Na Sinterklaas
misschien wel de grootste.
In een gesprekje vooraf met Edwin
Rutten toonde deze zich erg enthousiast
over de accommodatie en de manier
waarop hij door het Dorpcentrum-
personeel bij de voorbereiding was
bijgestaan. Twee leden van de zieken-
omroep van het Zutphense Ziekenhuis
kregen tussen de bedrijven door ook
nog de gelegenheid een interview af
te nemen, hetgeen ook een succes
was. Zowel Vorden als Edwin Rutten
(en Neef en Buurman ) kunnen
zo op een geslaagde middag terug zien.

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALI EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

Vorden

van

toen.
Reakties op de foto's kunt u schriftelijk indienen bij de heer G. Koerselman, Post-
bus 14, 7250 AA Vorden.

Deze foto is beschikbaar gesteld door mevrouw D.J. Bijenhof, Mispelkampdijk 4
Vorden.

Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf ,
bennie hormsen
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634
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O

Rtiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

wevo-druk
laarstraat 49 - 51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

NIEUWSTAD 12 -VORDEN -TELEFOON 05752-1404
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