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Viering 150 jarig
jubileum openbare
lagere school
Vorden

Zoals velen onder U ongetwijfeld gehoord zul-
len hebben viert de Openbare Lagere School in
Vorden dit j aar het feit dat zij precies 150 j aar
geleden werd opgericht. Dit unieke jubileum is

voor de ouderraad en de onderwijsgeleding aanleiding geweest om een f eestprogramma op te zetten wat
voornamelijk geconcentreerd is in de week van 2 tot 9 november.
Hoewel de voorbereidingen voor de diverse onderdelen van het f eestprogramma eerst nu goed op gang
zijngekomen en de plannen in velegevdllen nogniettotin de details zijn geregeld kunnen wij Ureedsnu
een ovezicht geven van de geplande activiteiten.

Zo zullen de festiviteiten op zaterdag
2 november beginnen met de opening
van de verbouwde basisschool en een
receptie i.v.m. het 150 jarig jubileum
tevens zal dan de grote fototentoon-
stelling van oude schoolfoto's worden
geopend.

Een van de hoogtepunten op deze dag
zal ongetwijfeld de presentatie van
een herdenkingsboek met foto's en
wetenswaardigheden over 150 jaar
OLS zijn. Dit voor iedereen verkrijg-
bare boekwerkje zal, naar het er zich
laat uitzien uniek fotomateriaal gaan
bevatten over de geschiedenis van de

school en het schoolleven in nabij en
ver verleden. De oudste foto's gaan te-
rug tot ca. 1882 terwijl er ook nog fo-
to's zijn van de oude school welke
rond de eeuwwisseling werd afgebro-
ken. Natuurlijk bevat het boekje ook
veel klassefoto's en foto's van bijzon-
dere gelegenheden waarop menig
oud-vordenaar zich zelf zal herken-
nen.

Hoewel het merendeel van het foto-
materiaal reeds aanwezig is zijn de sa-
menstellers nog op zoek naar klasse-
foto's uit de veertiger en vijftiger jaren.
Bezitters van dergelijk fotomateriaal

worden verzocht kontakt op te nemen
met de heer Brinkman, Zutphense-
weg 66 of de heer Lindenboom,
Storm v. 's Gravesandestraat 9. (gaar-
ne met spoed).

Gedurende de week staan de festivi-
teiten voor de leerlingen gepland
waarvan we het definitieve program-
ma nog als een verrassing geheim wil-
len houden.
Aan het eind van de week, te begin-
nen met donderdag 7 en vrijdag 8 no-
vember zal er in het Dorpscentrum de
speciale feestreveu worden opge-
voerd door leerlingen, ouders en on-

derwijsgeleding. Deze speciale feest-
reveu waaraan momenteel nog wordt
geschreven zal een van de hoogtepun-
ten van het programma zijn. Hoewel
het motto ongetwijfeld te maken zal
hebben met de school willen we zelfs
de titel nog niet verklappen.
Zaterdag 9 november, de laatste dag
van de jubileumviering zal zeker de
drukste dag zijn.
Het middagprogramma vermeld een
reunie van oud-leerlingen in de
school.

Hoewel het moeilijk zal zijn om adres-
sen te achterhalen verwachten de or-
ganisatoren toch enige honderden
oud-leerlingen die in de school aan de
hand van foto's, film en dia's in infor-
mele sfeer herinneringen aan hun
schooltijd kunnen ophalen. Over de
manier waarop we de oud-leerlingen
zullen benaderen zullen wij U zo
spoedig mogelijk berichten.
Na de reunie zal het voor de deelne-
mers mogelijk zijn om deel te nemen
aan een gezamelijke koffietafel welke
tot uiterlijk 7 uur zal duren. Om half
acht zal dan in het Dorpscentrum
voor de laatste maal de feestreveu
worden opgevoerd, voornamelijk be-
doeld voor de reunisten waarvan er
naar verwachting velen ook in hun
schooltijd aan de jaarlijkse musical
hebben meegewerkt.

Zoals U ziet een uitgebreid program-
ma waarover U in de komende maan-
den zeker nog zult worden geïnfor-
meerd.

Inleveren copij
In verband met Koninginnedag 30 april a.s.
verzoeken wij u advertenties en copij voor
Contact z.s.m. in te leveren; liefst vrijdag 26
april voor 17.00 uur, doch uiterlijk
maandagmorgen 9.00 uur.

De Redactie.

IN COMMISSIE FINANCIËN ^

Rapport buitendienst gemeente-
werken onthutsend genoemd
"Onthutend" (Ploeger PvdA); "Zwaar teleurstellend, er ̂ at niets
in" (Grom WD). Dat waren dinsdagavond zo'n beetje d^woorden
die gebruikt werden toen de commissie financiën haar oordeel
moest geven over het verstrekken van een aanvullend krediet van
10.000gulden die het college wil uittrekken voor een aanvullend on-
derzoek naar de werkzaamheden van de buitendienst gemeentwer-
ken.

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 na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Metaaldraaierij Vorden B.V., voor
het uitbreiden van een werkplaats aan
de Nijverheidsweg 3 te Vorden.
Deze bouwplannen liggen tot 10 mei
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag 26 april 1985 zal wethouder
Geerken niet in de gelegenheid zijn
om het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

3. Verleende vergunning voor het hou-
den van een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een kle-
dingsinzamelingsaktie gedurende de
periode van l tot en met 25 mei aan-
staande.

4. Aanvragen rijbewijzen en paspoorten
In verband met de komende zomer-
vakantie, die u mogelijk in het buiten-
land door gaat brengen, adviseren wij
u met klem om te kijken of uw rijbe-
wijs en paspoort niet verlopen zijn. In
het buitenland is het namelijk verbo-

den om met een verlopen rijbewijs te
rijden. In verband met de geldendheid
van de verzekering is het eveneens
van belang dat u met een niet verlo-
pen rijbewijs rijdt.
Het aanvragen van een rijbewijs duurt
ongeveer 7 weken, voor personen van
zestig jaar en ouder kan dit, in verband
met een medische keuring, drie
maanden duren. Het aanvragen van
een paspoort duurt thans ongeveer
drie weken.

5. Openbare raadsvergadering op
woensdag, l mei 1985
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende onderwerpen aan
de orde:
- geldboeten in gemeentelijke veror-

deningen;
- vaststelling tarieven van de onroe-

rendgoedbelastingen;
- aanwijzing lid en plaatsvervangend

lid algemeen bestuur bestuurs-
school Gelderland;

- wijziging "Verordening op de Win-
kelsluiting 1978, no. 2" (tot regeling
van de veertien dagen vrijstelling);

- aanvullend krediet riolering in de
omgeving van de Almenseweg;

- verdaging beslissing beroepsschrift
H.J. Pardijs tegen opgelegde her-
plantplicht op grond van de Kap-
verordening;

- aanvullend krediet onderzoek
werkzaamheden buitendienst ge-
meentewerken.

6. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-

langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunning zijn op 16 april 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.H. van Londen,

Overweg 7, voor het bouwen van
een duivenhok.

2. Aan de heer J. van Houte, Nieuw-
stad 25, voor het bouwen van een
carport.

3. Aan de heer J. Sloot, Enzerinck-
weg 14, voor het vernieuwen van
een schuur en het bouwen van een
broeikas.

4. Aan de heer H.R.R.V. Froger, p/a
Strijbeekseweg 37 te Ulvenhout,
voor het gedeeltelijk veranderen
van een hobbyruimte/berging
aan de Mosselseweg 20.

5. Aan de heer B.G. Reintjes, Mossel-
seweg 16, voor het verbouwen van
een werktuigenberging.

6. Aan de heer J.W.J. Bruggeman,
Molenweg 30, voor het plaatsen
van een dakkapel.

De heer Ploeger (PvdA) voelde niets
voor een dergelijk bedrag. "Als je het
huidige rapport leest dan is het kom-
pleet overbodig dat er nog een ver-
volgrapport komt. Al of niet handha-
ving huidig personeelsbestand, wat
moet je wel of niet uitbesteden, er
staat in het rapport werkelijk niets in",
zo sprak de heer Ploeger verbitterd.
De heer M. Groen (WD) vond het
huidige rapport een konstatering van
zaken die men zelf in de commissie
naar voren heeft gebracht. "Ik wil wel
die tien duizend gulden beschikbaar
stellen, maar ik trek het ernstig in twij-
fel of er een vervolgrapport komt waar
we wat aan hebben. Of er moet een
derde rapport komen", zo sprak de
heer Groen.
Het CDA bij monde van de heer R.J.
van Overbeeke steunde het college-
voorstel, waarbij hij wel de hoop uit-
sprak dat er een "gekonkretiseerd"
vervolgrapport zal komen.

Vereniging
'Oud-Vorden'
Woensdag 17 april j.1. hield de vereni-
ging 'Oud-Vorden' haar jaarvergade-
ring in 'De Herberg'. Zoals gewoonlijk
kon de voorzitter een groot aantal le-
den welkom heten. Het afgelopen jaar
werden alle georganiseerde avonden
bijzonder goed bezocht.

Uit het jaarverslag van de secretares-
se, mevr. Vreeman, bleek dat het le-
dental, thans plm. 130, zich nog steeds
in stijgende lijn beweegt terwijl de kas,
dankzij de goede zorgen van de pen-
ningmeester, de heer L. Schoolder-
man, een redelijk saldo liet zien.

Bij de bestuursverkiezing werden de
heren J. de Grijter en L. Schoolder-
man voor een volgende termijn her-
kozen.

De 'Kronyck' was juist deze dag van
de pers gekomen en bevat verhalen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van leden met wetenswaardigheden
uit de jaren 40-45 of direct daarna.
Voor de geplande jaarlijkse excursie
op 2 juni a.s. gaven zich reeds velen
op.
Na de vergadering vertoonde de heer
J. v.d. Broek een diaserie over boerde-
rijen in Vorden en hun karakteristie-
ken. Op duidelijke wijze kwamen hier-
in de diverse bouwstijlen naar voren.
Al met al een interessante avond voor
de aanwezigen. Rest nog te vermel-
den dat de expositie over 'Bakovens
en Boerenbedoening' in de biblio-
theek nog t/m vrijdag 26 april te be-
zichtigen is.

Dienst in de Kapel
van de Wildenborch
Er wordt nog al eens gevraagd, wan-
neer er dienst wordt gehouden in de
Kapel van de Wildenborch. Normaal
is dat het geval op de 2e en 4e zondag
van de maand. Maar in verband met
het feit, dat de hervormde gemeente
momenteel een vacante predikants-
plaats heeft, wordt de kapeldienst één
maal per maand gehouden. Aanstaan-
de zondag 28 april is dat weer het ge-
val. In de meimaand is er op zondag 12
mei weer een Kapeldienst. En in de
maand juni op zondag 9 juni.
We vermelden dat hier, omdat er in de
buurtschap van de Wildenborch naar
gevraagd wordt. Maar ook omdat er in
deze voorjaarstijd vaak mensen zijn,
die het fijn vinden om vanuit het
Dorp naar de Wildenborch te fietsen,
en daar op zondagmorgen de dienst
mee te maken.

4 en 5 mei
We lopen even vooruit op het voor
ons allen belangrijke weekeinde van 4
en 5 mei. Dan gedenken we immers,
dat we 40 jaar geleden bevrijd zijn van
het nazi-juk. We willen dat ook in de
kerken doen. Daarom is het verheu-
gend, nu reeds te kunnen melden, dat
dit gedenken niet in de kerken afzon-
derlijk zal gebeuren, maar door de
kerken gezamenlijk. De Raad van
Kerken te Vorden en Kranenburg be-
reidt een dienst voor ter herdenking
van de gevallenen. Die zal worden ge-
houden op zaterdag 4 mei 's avonds
half 9 in de Dorpskerk. Maar ook de
viering van de bevrijding gebeurt ge-
meenschappelijk en wel op zondag-
morgen 5 mei, eveneens in de Dorps-
kerk. We hopen en verwachten, dat in
beide diensten de Dorpskerk geheel
gevuld zal zijn. Gedenken is belan-
grijk, niet alleen om terug te zien,
maar ook om vooruit te kijken en ons
er op te bezinnen wat de ons geschon-
ken vrijheid ons waard is.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: R. W. A. Hart-
man en E.J.R. Berendsen; L.H.B. Toe-
bes en M.J.F. Gotink; P.M. Zoerink en
J.G.H. Oltvoort; D. Gotink en G.H.
Fokkink.
GEHUWD. Geen
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 april 10.00 uur ds. J. Jansen,
Schoonhoven uit Almen.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 april 10.00 uur ds. M.J.J. Bon-
ting.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 28 april 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
27 en 28 april dr. Vaneker, tel. 2432. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 27 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Verder hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 + 28 april H.F. van Dam Lochem. Tel.
05730-1684. Koninginnedag 30 april G.W.
Jelsma, Lochem. Tel. 05730-1870.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur. '
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

OPENBARE 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; w.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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

Timmerwinkel en
timmerbedrijf
henkfrercks
bug gafeestraat 36
vorden te)06752- 3376
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ZUTTPHENSEWEG 29 VOROEN- TEL 05752-1971

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Heeft u onze Vordense

Rozijnenmik
al eens geproefd?

Wij bakken het voor U.
Echte bakker:

•ASSELT
Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

Staat ter dekking de bruine

Welsh A-hengst
Rowfant Sacha, dekgeld

f 175,-incl.
D. Klein Bramei

Het Stapelbroek 2, Hengelo G.
Telefoon 05753-7209

In het najaar start ik met de
volgende cursussen.
- BLOEMSCHIKKEN

— beginners
— gevorderden
— amateurs

- DROOGBLOEMEN
- VERZORGING

KAMERPLANTEN
- BOEKETTEN BINDEN
Cursusduur variërend van 3 tot
10 lessen, zowel overdag als in
de avonduren.
Willemien
Steenblik-Rietman
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.
Ook in verenigingsverband or-
ganiseer ik graag cursussen
voor U.

Heeft de bank met de
daar soms het patent op?

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs f*°l - Heeft u uw spaargeld toch nodig,
voor welk doel dat maakt u 2 } /o kunt u dat vrij opnemen zonder enige

beperking. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een
Patentrekening heten?

PATENTREKENING
Rekeningsoort

Patentbasis

Minimumsaldo

Patent 1

Patent 2

Patent 3

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basisrente*
OIO/
04 /
01 O/
U /

4

Premierente* Totaalrente*

110/
l 2 /
-|30/
l 4 /

2 6
* rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!'

Aan hun Patentrekening te zien
zon je zeggen van wel!

bondsspaarbank
KANTOREN

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

VAKANTIE
van 4 t/m 18 mei

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - VORDEN - TEL. 1984

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter
Johanna Hermina

Wij noemen haar

M ON l EK
AB EN ELS
STEENBLIK

16 april 1985
Hackfortselaan 4
7251 RKVorden.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

LOES
Gerrit van Bemmel
Ineke van Bemmel-

Rietman

20 april 1985
Hoetinkhof 62
7251 WG Vorden.

Te koop: een mrij dragende
vaars.
G. Vliem, Waarlerweg 4
Vorden. Tel. 2364.

Te koop: aardappels.
Zutphenseweg 86, Vorden.

Gevraagd zelfstandige hulp
in de huishouding voor 1 mor-
gen per 14 dagen.
Brieven onder nr. 5-1.
Bureau Contact.

Te koop: eetaardappelen,
Surprise.
M.J. Wuestenenk,
Hackfortselaan 1.
Tel. 1397.

Te koop: 2 volbl. mrij vaars-
kal veren V. AlVA 4, goede
productie.
K. Hietbrink,
Beunkstege 4, Vorden.
Tel. 05753-7253.

Wegens omstandigheden te
koop: Suzuki cross motor
watergekoeld 125cc, bwjr'83.
Vr. pr. f 1500,-.
Tel. 05752-1828.

Te koop: Mechelse herder,
8 weken oud, teef.
Tel. 05752-2954.

VOORJAARS-
AANBIEDING

bij:

pakje kringloop enveloppe 1,-
ongelin. kringloopblok 1,95
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Filmhuis Vorden,
Nieuwstad 20
1 mei om 20.15 en 22.00 uur
Efter repetitionen van Ing-
mar Bergman.
Reserveren 1647.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATÏ

Zutphenseweg 2, Vopden.
Telefoon 2219

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor een afspraak bellen
05752-3560.

Rijdende
service-dienst
voor

vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 05752 3376

LEGO
BAZAR SUETÏRS
VORDEN - KRANENBURG

Braderie 1985
De braderie wordt dit jaar

gehouden op donderdag 18 juli

van 15.00 tot 23.00 uur,

wederom in het centrum van het

dorp.

Tevens oude ambachten, muziek

en kermis.

's Middags bovendien kinder-

braderie van 15.00 tot 18.00 uur.

Een ieder die interesse heeft wordt

verzocht contact op te nemen met:

J.W. De Gruijter
Wilhelminalaan 28 -'Telefoon 2204.

L.T.J. Slütter
Brinkerhof 101 - Telefoon 2335

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

GJ. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b.g.g-
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Kijk!
In dit puur
katoenen

sweatshirt
in grijs met

witte accenten
zijn diverse soorten

stoffen verwerkt
(materiaal-mix)

Dit geeft een
extra accent aan

het geheel.
Maten 116 t/m 176

vanaf 39,35

De effen katoenen

pantalon
met veel

praktische zakken
maakt deze outfit

kompleet
Maten 116 -176

52,50

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

De Openbare Bibliotheek is

behalve op Koninginnedag

OOK

GESLOTEN
. op maandag 29 april.

Openbare Bibliotheek

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Wegens huwelijk personeelslid a.s. vrijdagavond

GEEN KOOPAVOND
e,n is onze Welkoop-winkel na 17.00 uur

GESLOTEN

wellcooi»
Stationsweg 22, Vorden

Modecentrum

Competitiewedstrijd

donderdag 25 april a.s.

Vorden 1
Kon. UD 1
aanvang 19.00 uur.

Gem. sportpark.

Oude Zutphenseweg,

entree 2,50 p.p.

Steun 'Vorden'

met Uw komst

Voor uw opleidingen naar

K] DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GEUJ

Ruurlo

Totale mode voor het hele gezin.
l.v.m. Koninginnedag zijn wij

Maandag 29 april
de gehele dag open

RIJSCHOOL

,OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

25-4 t/m 27-4

Riblap
500 gram

Rundergehakt
500 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Kookworst
1 50 gram, eigen fabrikaat

9,75
5,75

1,49
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

JONGELUI OPGELET!
Koninginnedag 30 april a.s.

oranjebal
Muziek: „Medler Trio"

Aanvang: 20.00 uur.

Café:

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden.

Jullie willen volume op
het hoofd zonder een
sterke „permanent"krul?

Nog 1 Koninginnedag met z'n allen naar 't

„oude Pant off eitje". Kunt u meteen zien

hoe het wordt. Opening 5 juni.

v.a. 's morgens 10.30 uur stemmingsmu-

ziek met

WIM DOLPHIJN Vrij entree

Met een rechtstreekse geluidsverbinding

naarde schietbaan.

's Avonds als vanouds:

„THE MOODCHERS"!

Entree f 5,- / Leden Oranjever. 4,-

Zondag 5 mei nationale feestdag van

15.00 tot 24.00 uur

STEMMINGSMUZIEK.
Vrij entree.

Konsumptiemunten van De Herberg en 't Pantoffei-
tje kunt u in beide zaken gebruiken.

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Nu is er een
SHAPERS-permanent,
een grove ondersteuning
voor moderne kapsels
voor 28,50 bij:

salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21,

Vorden
Tel. 05752-1215

De sling-back is terug in het modebeeld

Voor een uiterst scherpe prijs doet u volop

aan deze nieuwe trend.

De pasvorm is uitmuntend

door een uitgekiend voetbed

en de elastische sluiting.

195991

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN. TEL. 05752-1342

Daar zijn de

Zweedse broden
weer.

Tijdens de Oranje- en

bevrijd i ngsweek bakken wij ze

weer. Vers van Uw Warme Bakker.

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Holtslag
Ruurlo
Heeft alles voor Uw tuin zoals:

* Uitgewassen grindtegels notaiien mogelijkheden)
•* Spoorbielzen (zeer voordelig)

* Graniet keitjes
'K BetOnStenen in vele kleuren en formaten

* Flagstones
•* Asbest of Gresbloembakken
* Tuingrint enz. enz.
Komt het zien bij:

Holtslag Bouwmaterialen b.v.
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000.



Oranjevereniging Vorden
Leden van de Oranjevereniging
Vorden kunnen a.s. vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur bij
Schoenhandel Wullink
Dorpsstraat 4

gratis kaarten afhalen
voor de Achterhoekse avond
van zaterdag in het
Dorpscentrum.
Alleen op vertoon van
ledenkaart.
Dit om teleurstelling te
voorkomen op zaterdagavond,
want vol is vol.

Volkoren
in vele variëteiten.

Natuurlijk vers van de Warme
Bakker, U proeft het.

Weekendaanbieding:

Oranje gebak
Oranje bollen

't winkeltje in vers brood en banket

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt 'locUrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

KONTAKTIENZEN

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien

AANPASSEN
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

Alle kontaktlensvloeistoffen
bij ons verkrijgbaar.

Zutphenseweg 7, Vorden

ONTWERP/AAN LEG

centrale verwarming

luchtverwarming

koeling

air-conditioning

elektra

loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24-uurs-dienst
storingopvang

ketelonderhoud

abonnementen

dag/nachtklokken

ER/HR-ketels

automatisering

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie!

installatietechniek vorden

GRANDIOZ VOORJAARS FAPIJirAK
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

Wij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen bren-
gen wij weer tapijtaanbiedin-
gen met de hoge kwaliteiten
en de lage prijskaartjes waar
u op gewacht heeft! Een ge-
slaagd voordeelfeest voor
degenen die snel reageren.

Woonkamertapijt
400 breed nylon
met korte luspool
van 119,-
per meter voor

98,-
+ GRATIS LEGGEN.

Woonkamertapijt
400 breed
50% wol, 50% nylon
van 209,-
per meter voor

179,
+ GRATIS LEGGEN

Woonkamertapijt
400 breed
zuiver scheerwol
van 259,-
per meter voor,
(beperkte
voorraad)

+ GRATIS LEGGEN

198,

l

Woonkamertapijt
400 breed zuiver scheerwollen
berber (grove nop)
van 399,-
per meter
voor ^

+ GRATIS LEGGEN

Slaapkamertapijt
400 breed
in blauw of beige
nylon, speciale
prijs. Per meter

+ GRATIS LEGGEN

HEUGA KEUKENETTE TEGELS
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Laagte 16
Tel. 05454-4190

voorjaarsmode.
In de maten 34
t/m 42.

Verkrijgbaar bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Oranjegebak
Bij U^^anketbakker.

Maandag 29 april de

hele dag open
Banketbakkerij

J. Wiekart
Telefoon 1750 - Vorden.

Specialiteit:
Zwanehalzen - Leonidas bonbons

Op 1 mei openen wij
onze service werkplaats en showroom aan de Burgemeester Galleestraat 23 te
Vorden, waarbij u natuurlijk van harte uitgenodigd wordt om een kijkje te
komen nemen.

Natuurlijk tijdens de opening vele aanbiedingen in gebruikte en nieuwe kleuren
TV's. Enkele voorbeelden:

66 cm grootbeeld kleuren TV
Philips, Loewe - Opta, Grundig etc.
Met 6 maanden volledige garantie nu

Kleuren TV'S met volledige garantie
en altijd keuze uit een groot assortiment reeds vanaf

498,-
358,-

Op door ons geleverde nieuwe kleuren TV's geven wij 2 jaar volledige garantie,
en wij leveren elk merk tegen scherpe prijzen.

Openingsaanbieding:

Blaupunkt 56 cm kleuren TV
met telekest, af stand bedien ing nu 1698,-
Tevens zijn wij sterk gespecialiseerd in reparatie van elk merk kleuren TV, video
ree, stereo, wasmachines etc, en dit doen wij snel, goed en goedkoop, bij
defekte TV altijd 's avonds weer kijken, wasmachine klachten worden altijd
dezelfde dag behandeld.
Vanaf 1 mei 's middags om 2 uur, bent u van harte welkom bij:

Radio Hissink
Burgemeester Galleestraat 23 - Vorden.

NOVILON
op 200 of 400 breed
35 rollen op voorraad in diverse
kwaliteiten.

KARPETTEN modern en klassiek
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

THE FREE AND EASY FEELING
Aan het Original Rockportlabel
herken je een eigenzinnige
kollektie fijne, komiortabele
kleren, schoenen en accessoires,
waarin je je pas écht free and
easy voelt
Daarom is Rockport hét merk
voor de sportieve individualisten
De levensgenieters

official
Rockport-
dealer

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zonen
Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Voor al uw bouwwerken o.a.

mestopslag en
sleufsilo's
Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen.

1 bloemkool 2,95
Hollandse tomaten 5oogr. 2,25
Krop sla 1 mooie 0,98
Maroc's 10 stuks 3,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL. 1617.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 25 april 1985

47e jaargang nr. 5

H.K.H. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus vieren ook dit jaar hun eerste lustrumjaar. i-ot<>: MUX Koot 30 April viering verjaardag Prinses Juliana I-oio: A/</.v Koo',

't is Oranje,
't bhjft Oranje»

Met het verschijnen van het programmaboekje, dat de meesten uwer inmicWels zullen hebben
ontvangen, is het bestuur van de Oranjevereniging in de laatste fase van de ̂ brbereiding geko-
men. Een voorbereiding die vele uren heeft gekost maar dan ook met een resultaat dat er zijn
mag. In vergelijking met wat andere plaatsen van eenzelfde grootte te bieden hebben, spant
Vorden duidelijk de kroon. Door de gevarieerdheid van het programma heeft het bestuur ge-
tracht aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.

Van harte hoopt het bestuur dan ook dat u door uw aanwezigheid blijk zult geven van uw be-
langstelling voor het werk dat door de Oranje vereniging is verricht.
Alles is voor verbetering vatbaar en juist een zo groot mogelijk aantal deelnemers of toeschou-
wers zal voor het bestuur een stimulans zijn dit jaarlijkse Koninginnefeest nog meer te vervol-
maken.

Voor alle duidelijkheid: de aubade is dit jaar bij het Gemeentehuis Kasteel Vorden (dus niet in 't
centrum van het dorp).
Hopenlijk tot dan als u tenminste niet in de gelegenheid bent reeds zaterdagavond in het Dorps-
centrum aanwezig te zijn. Het programma daar is het bekijken en beluisteren beslist meer dan
de moeite waard en voor de leden uiteraard gratis toegankelijk.

In verband met de vele vraag naar kaartjes voor zaterdagavond heeft het bestuur besloten om
de leden de gelegenheid te geven a.s. vrijdag GRATIS kaartjes af te halen op vertoon van de Ie-,
denkaart. Dit om teleurstelling te voorkomen. Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bij Schoenhandel
Wullink, Dorpsstraat.
Uiteraard kunt u zich ook nog opgeven als lid. Voor slechts f 10,- per jaar.

BURG. VUNDERINK TIJDENS COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BESTUUR

'Onvoldoende duidelijkheid
jurisprudentie schadeclaims
verkeersomleiding9

Burgemeester Mr. M. Vunderink kreeg dinsdagavond in de commissie voor A Igemeen Bestuur
fiat om een rapport te laten maken waarin gegevens worden aangedragen ten aanzien van de
jurisprudentie van schadeclaims die eventueel vanuit de zijde van de middenstand en vanuit
de burgers wonend aan de omleidingsroutes kunnen komen. Het gemeentebestuur wil middels
dit rapport, dat het bureau Goudappel & Raison van twee duizend gulden binnen 2-3 weken
zal schrijven, zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen wanneer de verkeersomleiding in Vor-
den weer ter sprake zal komen.

Geuzenlied voor
kinderen:
VIJF M El
Een kachel zonder kole,
Een tafel zonder brood,
Schoenen zonder zolen,
Een sabbat zonder jood,
Dat, zeg jij, zijn dingen,
Die kunnen niet bestaa

Maar wat hebben de DmTsers in
ons land gedaan?
De kleren, de kolen,
De schoenen, het brood,
Gestolen, gestolen,
De Joden gedood!!!

De huizen, de bomen,
De grond, waarop je liep,
Je woorden, je dromen,
Het bed waarin je sliep,
Ze hebben het genomen,
Op straat en in het geniep.

Ze hebben het genomen,
De Duitse fascisten troep,
Allemaal genomen,
Maar een ding, een ding niet,
Dat was die stem van binnen,
Die nee zei, al die tijd.
Dat nee heeft ons doen winnen,
De nee heeft ons bevrijd.

Zeg ja tegen de vlaggen,
Ja tegen de muziek,
Maar het nee van die vijfjaren,
Dat nee, vergeet het niet.

•Mies Bouhuijs.

Opdat onze kinderen
in vrede leven.

HERDENKT DE 4e MEI
VIERT DE 5e MEI

Zeskamp 1985
De indeling voor de voorrondes ziet er als volgt uit:
Dinsdagmiddag 30 april, aanvang 14.00 uur:
1. Rabobank; 2. Touwtrekvereniging Vorden; 3. V.R.T.C. de
Achtkastelenrüders; 4. Rainbow-team; 5. Volleybalvereniging
Dash.
Vrijdagavond 3 mei, aanvang 19.00 uur:
1. V.A.M.C. de Graafschaprgders; 2. Touwtrekvereniging Vor-
den; 3. Openbare Lagere School Vorden; 4. Jong Gelre afd.
Vorden; 5. Prins Bernhardweg.

De teams worden verzocht om 30 minuten voor aanvang van de
voorrondes aanwezig te zyn. Per voorronde gaan de eerste 3 ge-
klasseerde teams over naar de finale op 5 mei.
Na afloop van de tweede voorronde op vrijdagavond 3 mei zal
om plm. 21.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden bekend ge-
maakt worden welke spelletjes er in de finale van de Zeskamp
op 5 mei zitten.
Op deze avond gaarne maximaal 3 personen per team dat in de
finale zit.

Hoe te vlaggen?
Koninginnedag 30 april a.s.
Op Koninginnedag wordt de vlag met de oranje wimpel gehezen
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Dodenherdenking 4 mei a.s.
Met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur
zomertijd).

Bevrijdingsdag 5 mei a.s.
Op Bevrijdingsdag wordt de vlag gehesen tussen zonsopgang en
zonsondergang.

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de
onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag
behoort overal waar zij op het Nederlandse grondgebied wordt ont-
plooid, de ereplaats te hebben.
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen - helder
wit - kobaltblauw. Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele
versiering of andere toevoeging te worden aangebracht.

Burg. Vunderink zei te hopen het ad-
vies omtrent deze verkeersomleiding
in de raad van juni ter discussie te kun-
nen stellen. Mocht dit aan de krappe
kant zijn dan zal het college trachten
om het in ieder geval in de com. Alge-
meen Bestuur ter tafel te brengen.
De heer H. Tjoonk (VVD) toonde
zich tegenstander om twee duizend

gulden te voteren. "Het gehele ver-
keersonderzoek heeft in die tien jaren
dat we er mee bezig zijn al wel ander-
halve ton gekost", zo sprak de heer
Tjoonk. De heer Vunderink bestreed
deze opmerking. "Wat U zegt is niet
juist, noch in tijd noch in geld", aldus
de heer Vunderink.

Politiebureau onveilig
Burgemeester Vunderink bevestigde
dinsdagavond in de commissie Alge-
meen Bestuur een destijds door de
heer Voerman (CDA) gemaakte op-
merking omtrent de onveiligheid van
het politiebureau in Vorden.
"Er zijn in Nederland veel van dit

soort gebouwen. Justitie heeft echter
geen geld voor een betere beveiliging,
de vraag ligt nog steeds op tafel en ik
hoop dat het toch nog eens ergens toe
leidt", aldus burgemeester Vunde-
rink.
Hij zei wel dat er intern een betere be-
veiliging voor de wapens is getroffen.
"Ze beperken het aantal wapens zo-
veel mogelijk", aldus de heer Vunde-
rink die dit punt van de beveiliging
van wapens nogeens met de groeps-
commandant wil bespreken.
De heer Voerman (CDA) opperde de
mogelijkheid om eens in zijn alge-
meenheid met de politie te gaan pra-
ten, b.v. Over het surveillance-sche-
ma, prioriteitenschema e.d.

Burgemeester Vunderink stond hier
niet afwijzend tegenover maar vond
wel dat je bij een gesprek konkrete
punten moet hebben.
De heer Bosch (PvdA) vond een der-
gelijke bespreking niet noodzakelijk.
De heer Tjoonk (VVD) zei letterlijk:
"Ik heb geen hekel aan die mensen,
maar ik heb liever dat ze mij maar
zonder te spreken voorbijgaan".

Bingo
Op vragen van de heer Bosch (PvdA)
antwoordde burgemeester Vunderink
dat de politie ten aanzien van de nale-
ving van de regels met betrekking tot
het organiseren van bingoavonden,
steeksproefgewijs zal kontroleren.

Aankoop gronden
gebr. Kettelerij
Zowel de commissie financiën als de
commissie Algemeen Bestuur was blij
dat de onderhandelingen met de gebr.
Kettelerij over de aankoop van gron-
den voor het bestemmingsplan "Ad-
dinkhof' succesvol zijn afgerond.

"Het is allemaal in een goede sfeer
verlopen, ik heb de gesprekken met de
gebr. Kettelerij als goed ervaren", al-
dus de heer Vunderink. Wanneer de
raad volgende week haar fiat geeft zul-
len de gebr. Kettelerij f 110.146,- als
schadeloosstelling ontvangen.

J



Foto's van de Empo, vlak na de bevrijding
Wij ontvingen enkele foto 's van de heer L. Emsbroek die vlak na de bevrijding van Vorden gemaakt werden.

Voor de fabriek, niet zichtbaar op de
foto, stond een flink aantal kanonnen
opgesteld. Deze vuurden over de fa-
briek in noordelijke richting. Geluk-
kig voor Vorden werd dit vuur niet
meer beantwoord.

Voor de fabriek staat een tent en een
militaire vrachtwagen van de Canade-
zen.
De vlag waait fier van de toren, maar
heeft het er niet zonder een flinke
scheur afgebracht.
De ruiten zijn vernield door de vele
bombardementen op het kruispunt,
weg VORDEN - RUURLO en de
spoorweg.

Het gat in de voorgevel ontstond op
22-1-1945, bij de enige rechtstreekse
aanval op de fabriek, door 2 vliegtui-
gen. Bij deze aanval verloor de heer
Wonnink uit Zutphen het leven, ter-
wijl de heer Kamphuis aan zijn arm
werd gewond.

CONTACT/SPORTOVERZICHT
Leo Slokkers breekt been

Domper op overwinning
van Vorden
Vorden l heeft zondagmiddag weinig
vreugde beleeft aan de overwinning
van 1-2 in de uitwedstrijd tegen Ernst.
Deze zege werd namelijk overscha-
duwd door het ongeval dat Vorden-
speler Leo Slokkers opliep. Vlak voor
tijd kwam hij namelijk op ongelukkige
wijze in aanraking met een Emst-spe-
ler, waardoor hij zowel het scheen-
been alsmede hel kuilbeen brak. Leo
Slokkers werd na enig oponlhoud
(hel duurde lamelijk lang alvorens de
ambulance arriveerde) naar hel zie-
kenhuis vervoerd alwaar hij inmiddels
is geopereerd.
De operalie is goed verlopen. Leo
Slokkers hoopl uiteraard op een spoe-
dig herstel. Vorden liep in deze onl-
moeling legen Emsl al na een kwar-
lier spelen een 1-0 achlersland op loen
Harry Klein Brinke Ie zachl op zijn
doelman lerugspeelde waardoor Jo-
han Krijgsman de score kon openen.
Naarmale de wedslrijd vorderde
kreeg Vorden sleeds meer grip op hel
spel. Nog voorde rusl werd de sland in
evenwichl gebrachl. Een mooi opge-
zelle aanval via André v.d. Vlekkert
en Leo Slokkers werd uileindelijk
fraai door Peler Hoevers afgerond 1-1.
Dit was tevens de ruslsland.
Hel beslissende doelpunl, zo laler
bleek, werd na vijf minulen spelen in
de Iweede helft gescoord door André
v.d. Vlekkert. Deze 1-2 voorsprong
behield Vorden lol hel eind loe. Een
mooie overwinning maar echl blij wa-
ren de spelers er niel mee, heigeen ge-
zien bovenstaand is beschreven, be-
grijpelijk is.

Kampioenswedstrijd
voor Vorden 3
Donderdagavond 25 april speell Vor-
den 3 Ihuis legen Warnsveldse Boys 3
de kampioenswedslrijd voor hel kam-
pioenschap in de 3e klas G.V.B.
Mochlen ze kampioen worden dan zal
dal belekenen dal ze zullen promove-
ren naar de 2e klas G.V.B.
Een mooi succes voor Vorden 3 en Irai-
ner Ab Nijenhuis.

Programma + uitslagen
V.V. Vorden
Donderdag 18 april: Vorden 2 - KSV 2
4-1; Oeken 3 - Vorden 5 0-2; Vorden 4 -
KI. Dochleren 4 1-0; Vorden 7 - Baak 4
0-0.
Zalerdag 20 april: Vorden Ao - Pax Ao
3-2; Wilh.SSS BI-Vorden BI 3-2; Vor-
den B2-EibergenB4 2-5; Wilh.SSS Cl

- Vorden Cl 0-3; Vorden C2 - WVC C2
13-0; Vorden C3 - Diepenheim Cl 6-1;
Zulphen C2 - Vorden C4 5-1.
Zondag 21 april: Emsl - Vorden 1-2;
AZC 4 - Vorden 31-5; Vorden 4 - Oe-
ken 4 1-0; Wilkampers 5 - Vorden 5 3-
3; Vorden 6 - Brummen 5 1-9; Vorden
7 - Wilkampers 11 5-0.
PROGRAMMA: donderdag 25 april:
Vorden - Kon UD; Pax 4 - Vorden 2;
Vorden 3 - Warnsveld 3; Ralli 2 - Vor-
den 4; Vorden 5 - SHE 3 (24-4-'85);
Warnsveld 4 - Vorden 6; Erica 10 - Vor-
den 7.
Zalerdag 27 april: Wilkampers Al -
Vorden Al; Vorden B2 -GSV B2; Pa-
celli Cl - Vorden Cl; Vorden C2 - Nee-
de C2; Vorden C3 - Rielmolen Cl; Vor-
den C4 - Hercules C2.
Zondag 28 april: Vorden - Rijnland;
Lochem 3 - Vorden 2; Vorden 3 -
Brummen 3; Oeken 4 - Vorden 4; Vor-
den 5 - Brummen 6; Brummen 5 - Vor-
den 6; De Hoven 7 - Vorden 7.
Maandag 29 april: Vorden B2 - Noor-
dijk BI; Vorden C2 - Winlerswijk Cl.

Weevers Ie in poule C
In de sporthal het Jebbink werden in
poule C de volgende wedstrijden ge-
speeld: De Herberg - Sorbo II 1-2;
Rondeel - Weevers 0-5; De Herberg -
Rondeel 6-3; Sorbo II - Weevers 2-2;
Weevers - de Herberg 3-2; Sorbo II -
Rondeel 3-1.
Eindsland l. Weevers mei 5 punlen; 2.
Sorbo II mei 5 punlen; 3. De Herberg
mei 2 punlen; 4. Rondeel O punlen.
De leams van Weevers en Sorbo II
gaan over naar de finales welke op
maandagavond 29 april zullen worden
gespeeld.
In poule A komen dan uil: Sorbo l -
Wolbrink en Weevers. In Poule B: Zui-
velfabriek, Barendsen en Sorbo II.

Ratti 2 - SSSE 4 0-1
Ralli 2 houdl de spanning er nog even
in. Hel degradaliegevaar hangl hun
nog sleeds boven hel hoofd.
Onmiddelijk na hel fluilsignaal Irok
Ralli len aanval. Dal resulleerde in
goede scoringskansen, waarvan er
geen werden benul.
Dal deed SSSE wel na een half uur
spelen. Door een misversland lussen
een achlerspeler en de keeper van
Ralli, kon een SSSE-speler vrij in-
schielen 0-1.
SSSE had op dal momenl de wedslrijd
in handen. Maar laler kregen zij ook
bijna geen goede scoringskansen
meer. Vooral in de Iweede helft werd
SSSE danig leruggedrongen, en kro-
pen zij diverse malen door hel oog van
de naald. Doordal Ralli in de Iweede
helft met 10 man verder moest, was de
druk van Ratli enigszins gelemperd.
Toch mag Ralli op een goed gespeelde

wedslrijd lerugzien. Alleen en dal
blijft jammer, van de zeker zeven sco-
ringskansen werd er geen enkele be-
nul.

Sp. Ambon l - Ratti l 2-0
Hel eersle elftal van de s. v. Ralli afd.
zalerdag, heeft afgelopen weekend na

ruslsland uileindelijk mei 2-0
n in de uilwedslrijd legen hel

Doesburgse Sporting Ambon.
Ondanks hel feil dal Ralli zwaar ge-
handicapl oplrad (Harm Welleweerd
en Herbert Rulgers waren gebles-

en aanvoerder Jan Nijenhuis
nde keeper aan de wedslrijd

deelnam, waren hel loch de Vordena-
ren die de groolsle kansen creëerden.
Voor rusl was Ralli duidelijk de sler-
kere ploeg en kreeg hel kansen via
Henk Bullen en Gerard Waarle. De
gaslgevers konden zelfs geen enkele
goede kans lol sland brengen.
Na rusl werd hel spel wal inleressan-
ler en was hel Ralli dal aanvankelijk
de kansen kreeg om op voorsprong Ie
komen. Martin Dijkman school vanaf
10 meier nel naasl, Gerard Waarle
kopie goed in maar de keeper pareer-
de de bal voldoende, lerwijl Henk Bul-
len enkele malen de juisle richling
niel kon vinden.
Sp. Ambon kwam daarenlegen wel
lol scoren. Maar liefsl Iwee maal ver-
dween de bal in hel nel doordal de af-
gedwaalde voorzellen door de ielwal
foul opgeslelde doelman van de s. v.
Ralli niel konden worden geslopl.
Ratti verloor de wedslrijd mei 2-0. Za-
lerdag a.s. wordl de s.v. Ralli in een
nieuw lenue gesloken, waarna ge-
voelbald zal worden legen de s.v.
Wilp.

Dames 2 s.v. Ratti
Hel Iweede elftal van de dames van de
s.v. Ralli hebben binnen Iwee dagen 2
maal aan hel korsle eind gelrokken.
Afgelopen woensdag werd mei 2-1
verloren van hel Hengelose Pax. Twee
eigen doelpunlen waren debel aan dil
verlies. Voor Ralli scoorde Belsie
Vlogman.
Afgelopen vrijdag onlvingen de da-
mes s.v. Grol. De Groenlose dames
die nog kampioensinspiralies hebben
waren niel Ie sluilen en Ralli verloor
dan ook mei 0-6.
Alleen Carla Addink kreeg 3 goede
kansen, maar benulle deze niel.

Rekken - Ratti l
De Ralli-dames op bezoek bij de op de
2e plaals slaande Rekkense ploeg.
Een rommelige wedslrijd mei enorm
veel kansen voor de - vorige week
kampioen geworden - dames van Ral-
li.
Vlak voor rusl was hel J. Temmink die
de bal vlak voor hel Rekkense doel
wisl Ie plaalsen zodal G. Berendsen
deze mei hel benodigde likje in hel
doel zou kunnen werken, echler een

Rekkense dame wisl dil deels Ie ver-
hinderen door hel zelf ie doen.
Eindelijk een kleine voorsprong voor
de gaslen, die loen loch een nog wal
hoopvollere tweede helft legemoel
zagen.
Dil werd echler danig de kop inge-
drukl, deels door de scheidsrechter
die hel opvangen v^de bal op de
borsl Iweemaal vooWiands aanzag
wal de nodige irrilalies bij de Ralli-da-
mes opwekle, en deels door de onmo-
gelijkheid Ie kunnen scoren. In de
slolfase van de wedslrijd zouden de
gaslen nog bijna l D^al verliezen. In
plaals van ruslig op ̂ Pbezil Ie spelen
en goed Ie plaalsen werd er Ie noncha-
lant (of paniekerig) gevoetbald. Keep-
sler J. Bijen wisl echler een gelijkspel
Ie voorkomen door goed uil Ie ko-
men, zodal de 0-1 sland gehandhaafd
kon worden.

DAMMEN
Kwarfinales
Johan Krajenbrink heeft in hel afgelo-
pen weekeinde 3 punlen uil 2 wed-
slrijden gehaald in de kwartfinale.
Eersl won hij de uilgeslelde wedslrijd
uil de Ie ronde legen Gep Leeflang.
Deze rekende bij de verdediging van
een voorposl op een finesse, die ech-
ler niel opging. Vandaar dal de voor-
posl en laler de partij niel houdbaar
was.
In de 2e ronde legen Tjeerd Harmsma
is na een ruslige partij een remise lol
sland gekomen. Henk Grolenhuis l.
H. herslelde zich licht: tegen Jan
Schippers wist hij een goede stand te
bekronen met een damkombinatie
die 2 dammes en de overwinning op-
leverde.
In de vooruilgespeelde partij legen
Gerril Boom raakle hij na een ope-
ningsnieuwlje van Boom hel spoor
bijsier, waarna hij in een kombinalie
liep. Boom heeft nu 6 punlen uil 3
wedslrijden, wanl hij won ook van
Gerril Wassink. De overige uilslagen
zijn: Prinsen - Van Aallen 1-1; Bruns-
man - Leeflang 2-0.

Distriktsfinale
In Ulft zijn de dislriklsfinales inmid-
dels van slart gegaan. Henk Ruesink is
goed geslart mei 2 overwinningen en
wel op Harry Graaskamp en Jan Dal-
linga. Wieger Wesselink won van
Chris Jurriens, maar verloor door een
blunder van Dinanl Spieker. In de eer-
sle klasse speelde Simon Wiersma re-
mise mei Joop Huls.
Jurgen Sluller won bij de aspiranlen
van zijn klubgenool Martin Boers-
broek.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: B. Nijenhuis - J. Masse-
link 0-2.
Eersle klasse: H. Wansink - J. Hoe-

nink 1-1; W Hulshof-W. Berenpas 0-
2; G. Brummelman - H. Berenpas 1-0;
G. Hulshof - J. Kuin 2-0; B. Rossel - B.
van Zuylekom 2-0.
Jeugd: H. Berenpas - M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; E Ibrahim - H. Berenpas
2-0; F. Ibrahim - A. Berenpas 2-0; E.
Koerselman - F. Ibrahim 0-2.

Bondskompetitie
De kompelilie-indeling van hel Ie
leam voor hel volgende seizoen is nu
bekend. DCV moei hel volgend jaar
opnemen legen Devenler, Nunspeel,
Schagen (gepromoveerd), Alkmaar,
Purmerend (gedegradeerd), Zaan-
dam, Krommenie en Uilhoorn.

Moeizame overwinning
Heren Dash
De heren van Dash Vorden hebben
nog sleeds een mogelijkheid om voor
promolie naar de derde divisie in aan-
merking Ie komen. Daarvoor werd de
laalsle slrohalm gegrepen door de be-
zoekende WIK uil Sleenderen mei 3-
1 te verslaan.
Deze overwinning kwam zeer moei-
zaam tol sland. De eersle sel Hel niels
Ie raden over, wanl WIK won mei niel
minder dan 5-15. Dash kwam goed le-
rug en behaalde achtereenvolgens
een 15-12; 15-10 en een 15-11 selover-
winning.
Dash is door dil resullaal op een ge-
deelde Iweede plaals lerechl geko-
men samen mei V&K uil Twello en
DVO uil Hengelo. Deze drie ploegen
spelen een halve compelilie om de
uileindelijke definitieve tweede
plaats.
De winnaar is er dan nog niel maar
moei vervolgens een halve competilie
afwerken legen Volkey uil Amers-
foort; Volvera uil Arnhem en een
ploeg uil Brabanl. De ploeg die dil
"overleeft" wachl dan promolie naar
de derde divisie.

Uitslagen Dash
Uitslagen volleybalwedslrijden Dash:
Jongens C: Dash - Hansa 3-0. Meisjes
MCK Dash - Almen 3-0; SVS - Dash l
0-3; MCT Dash 3 - ABS 2 2-1; MAK
Dash l - Bruvoc 1-2; MAT Dash 2 -
V&K 3-0; Dash 2 - Hansa 2 3-0; MBM
Vios - Dash 1-2; Heren Dash 3 - Harf-
sen 32-1; Dash 3 - Colmschale 5 3-0;
Colmschale 4 - Dash 4 3-0; Dames
Dash 2 - Sp. Devenler l 1-2; Dash 5 -
ABS 3 0-3; Dash 3-Isala 5 2-1; Dash 6-
Hansa 5 3-0.
De dames van Dash 2 hebben nog
kans op hel spelen van promolie/de-
gradaliewedslrijden wanneer op 2 mei
gewonnen wordl van SVS uil Schalk-
haar.

Biljarten
Afgelopen week zijn de laalsle compe-
lilie-wedslrijden door de biljartvereni-
ging Kranenburg gespeeld.

Kranenburg 2 moesl in Modern 2 haar
meerdere erkennen. Uilslag 37-33.
Kranenburg 3 ging op bezoek bij Bog-
gelaar 2. Na spannende partijen wislen
de Warnsvelders mei 38-36 Ie zegevie-
ren.
Kranenburg 4 was opnieuw slerk op ei-
gen laken. Modern 4 ging mei een 39-
34 nederlaag naar Zulphen lerug.

Vordense polojeugd
kampioen
Na een uilermale spannende wed-
slrijd legen Livo uil Lichlenvoorde
zijn de jongens van de Vordense polo-
club "Vorden '64" kampioen gewor-
den.
Dit gebeurde in een wedstrijd waarbij
de teams weinig voor elkander onder
deden. In de eersle periode nam Livo
een 0-1 voorsprong. Han Berenpas
brachl beide ploegen weer op gelijke
hoogle. Even laler opnieuw een voor-
sprong voor Livo. Martin Siebelink
zorgde vervolgens voor 2-2.

In de derde periode scoorde Livo
Iweemaal achlereen, waarna Freddy
Dijkman lol 3-4 verkleinde.
In de laalsle periode was de spanning
Ie snijden. Mark Karmiggell brachl
eersl Vorden langszij om vervolgens
de eindsland op 5-4 Ie bepalen.
Feesl alom en bloemen voor de kam-
pioenen die door dil resullaal hel vol-
gend seizoen een Irapje hoger zullen
gaan spelen. (Twee jaar geleden wer-
den de jongens van Vorden '64 ook
kampioen, eenjaar laler volgde degra-
dalie).

Winst polodames
Na een moeizaam begin hebben de
dames van Vorden uileindelijk een ge-
makkelijke 6-1 overwinning behaald
op hel bezoekende Hekey.
Vorden slool de eersle periode door
een doelpunl van Grietje Welleweerd
met een 1-0 voorsprong af. De Iweede
periode werd beëindigd mei een 4-1
voorsprong danzij doelpunlen van
Grielje Welleweerd 2 x en Diseré Wes-
lerveld.
De eindsland 6-1 werd reeds in de der-
de speelperiode bereikt Diseré Wes-
lerveld en Hermien Tiessink scoor-
den de doelpnlen.

Winst poloheren
De heren van Vorden hebben de com-
peliliewedslrijd legen Brummen 2
mei 5-1 gewonnen. Rudi Sloot open-
de in de tweede periode de score 1-0.
De derde periode werd met een 3-1
voorsprong door Vorden afgesloten.
Frans Karmiggelt scoorde beide doel-
punlen.
Dezelfde speler brachl in de vierde pe-
riode de stand op 4-1, waarna Rudi
Sloot voor de 5-1 eindstand zorgde.



U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

BOOMKWEKERU

LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden

BOMEN

HEESTERS

CONIFEREN

SPECIAAL HAAGCONIFEREN

Verkoop op zaterdag en
op afspraak 05752-6721.

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
o.a. kabinetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
Oranjehof 30, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1637

NIEUW: Zeilplankverze-
kering via uw Rabobank, lage
premie vanaf f 50,-, in geheel
Europa verzekerd en een pri-
maschaderegeling. Kom en in-
formeer vrijblijvend.

Een

Meuslie bol
lekker, al eens geproefd.
Wij bakken het voor U

Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

Te koop. jonge konijnen.
v. Heeckerenstraat 12,
tel. 1243

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

Schoolstr. 17

Vorden

tal. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

QQ Dl VAIEWEIDE

5 Dahlia's 7-

1 bos chrysanten ~ Ql-
vele kleuren «Jr«Jü

Sla en andijvieplanten
Groente planten

Bakkerij
't Stoepje
p/a Havenstraat 51
Spakenburg
Tel. 03499-85046

REKLAME:

Gevulde koeken
10 stuks met amandel 5,50

de openbare bibliotheek is belangrijk. Voor mensen die ontspanning zoeken in een goed
boek. Voor de jeugd die geniet van een fijn kinderboek. Voor wie een hobby heeft. Of graag via
tijdschriften op de hoogte blijft. Of voor wie houdt van goeie muziek, populair of klassiek. De bi-
bliotheek zorgt voor goede ontspanning.
Deze advertentie werd aangeboden door Fa. Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg.

Wegens enorm succes van zaterdag jl.
aangaande hydro-cultuur demonstratie
geven wij a. s. zaterdag 27 april nog één
keer

de Timmerieë
RKST.M'RAMT & C AKK

Arie Maalderink j
Lochemseweg 16-7231 PI)\Varn«,u-ld Tel.0575IO36

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
MET DIV. AARDAPPELEN & GROENTEN TOT EN MET APRIL - 1985

IN ONS RESTAURANT
50

P.P. VOOR 21/2 UUR TAFELEN

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69,50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36
Vorden.
Tel. 05752-3376

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

SWITZERLAND

Voor exclusieve
raambekleding naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hypotheekrente thans vanaf 7,2%
Uw vertrouwde adres in Vorden.

Holtslag
Ruurlo

10%KORTIIMGLAK JACK.
Origineel door de
op en top modische
uitvoering.
Met diepe
reverskraag en
tweerij-
sluiting.

ter kennismaking op alle hydro planten.

Tevens verstrekken wij die dag
10% KORTING op alle voorradige

FRUITBOMEN
BLOEMIST - HOVENIERSBEDRIJF

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

uw specialist op
rolluikengebied
NIEMAND BETER EN
ZEKER NIET GOEDKOPER

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo

Spoorstraat 28

Zwembad "In de dennenit

VORDEN

Openstelling: van zaterdag 11 mei 1985 14.00 uur tot
zaterdag 7 september 1985 17.00 uur.
Openingstijden:
maandag 14.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Geen middagsluiting is er gedurende Hemelvaartsdag weekend 16, 17 en 18
mei; de Pinkstervakantie 26 t/m 29 mei en tijdens de vakantieperiode van 1 juli
t/m 31 augustus.
Voor abonnement- en meerbadenkaarthouders bovendien geopend van dins-
dag t/m vrijdag van 07.00 tot 10.00 uur.
De prijzen voor seizoen 1985 bedragen:

, Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 140,00
Abonnement jeugd / 18 jaar en ouder resp. 40,00 en 70,00
10 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp.
25 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp.
Entreekaart voor éénmalige toegang
Zwemleskaarten voor 12 lessen

16,00 en 25,00
35,00 en 60,00

2,00 en 3,00
24,00

Voor personen in bezit Pas 65 gelden na legitimatie de jeugdtarieven. Toegang
kinderen beneden 4 jaar gratis.

Aangezien het zwembad „In de dennen" dit jaar haar 50-jarig be-
staan herdenkt, gelden, uitsluitend en alleen tijdens de voorverkoop-
periode tot en met 10 mei, de volgende jubileumprijzen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar 100,00
Jeugdabonnementen 4 t/m 17 jaar en Pas 65 25,00
Volwassenen abonnement 18 jaar en ouder 50,00

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
A. Door inzending ingevulde onderstaande strook aan penningmeester

H.J.A. Mombarg, Het Kerspel 27, 7251CT Vorden en gelijktijdige
overmaking van het juiste bedrag voor 6 mei a.s. op Rabobankrek
36.64.24.262 (girorek. Rabobank 862923) of op Amrorek. 48.63.78.543
(girorek Amrobank 837570) t.n.v. Zwembad „In de dennen" met vermelding
"voor abonnement(en)".

B. Door inlevering ingevulde onderstaande strook en gelijktijdige contan-
te betalingen tijdens de voorverkoopavonden in het Dorpscentrum op
maandag 6 en dinsdag 7 mei a.s. van 19.00-21.00 uur.

In beide gevallen kunnen de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad worden afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop
Naam:
Adres:
Woonplaats: ,
Wenst voor seizoen 1985 voor zwembad „In de dennen":
D Jeugdabonnementen ad. 25,- voor:

roepnaam 1e kind: geboortedatum:
roepnaam 2e kind: geboortedatum:
roepnaam 3e kind: geboortedatum:

n volwassenenabonnementen ad f 50,- voor:
voorletters geboortedatum
voorletters geboortedatum

l gezinsabonnement ad f 100,- voor:
voorletters vader: geboortedatum:
voorletters moeder:
roepnaam 1e kind:
roepnaam 2e kind:
roepnaam 3e kind:

geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:

zwemleskaart af f 24,- voor
Opgave en betaling tijdens voorverkoop abonnementen.

Het totaal verschuldigde bedrag ad f isper
de rekening van het zwembad bij de

Datum: _ Handtekening

bank.
overgemaakt op



BIJ WELKOOP
GEEN TUIN
ZONDER

VOORDEEL
Want voor tuinliefhebbers is het nu goed

kopen bij Welkoop. Kijkt u maar naar de onder-
staande aanbiedingen. Binnenkort valt trouwens
onze uitgebreide „Tuinkrant" bij u in de brievenbus.

RONDE BLOEMBAK—r-ETC GRASSCHAAR—
Plastic
bloembak,
model

„coupe",
kleur wit.

Oersterk.
Hard verchroomde

messen.
Verstelbaar.

7&5 5,95 2&2519,75
WELKOOP-

HANDMAAIER
Werkt vederlicht.

Maaihoogte
eenvoudig
verstelbaar.
Maaibreedte
33 cm.

- BLACK & DECKER,
STRIMMER

TypeD-510
Met automatische

„Bump Feed"
draadtoevoer,

inkl. spoel.
Maaibreedte 23 cm.

m- 139,- 99T-
LADDERKIMECHT

Handig hoor, zo'n emmerhaak
met kwasthouder.
Onmisbaar

voor de
doe-het-

zelver.

GEDROOGDE
KOEMESTKORREL

Een prima organische
bemesting.
Stuift niet.

475 3,75 2L8Ö 17,90
l ' r i i /x ' i i /.ijn inkl. BTW. Levering /olang de voorraad sireki. Akt ie is geldig lot 18 mei 1985.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

V « De Grote Groene Vakwinkel« Jt

discotheek „De Jaeger"

Hallo Fans

Binnenkort treden wij voor
jullie op in de Jaeger.
Nu zijn we nog bekend van
Radio en TV...
na 4 mei zijn we bekend van
De Jaeger in Ruurlo

Groetjes Karin
v.d. Novo Band

LIVE IN RUURLO
27 en 28 APRIL

SUPER DISCO
met

FRANKIE CARRICANE

4 MEI

NOVO BAND
MET LET'S GO DANCIN

ZATERDAGS! LIVE

met
Televisie

reparaties
- direct

u i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-1381:

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.
OPENINGS JUNI.

bodeqa

't m
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

De lente is mooi met
bloemen van Hubers

Bloeiende viooltjes, de laatste f 10,-
per kist (32 stuks); Primula's alle
kleuren f 0,75; blauwe en rose
vergeet-mij-nietjes en meizoentjes;
duizendschonen; anjers; kool en
slaplanten; selderij en peterselie;
coniferen en heide; rozen en heesters;
vruchtbomen en struiken; vaste
planten in 250 soorten; tuinturf;
potgrond en boomschors enz. M

KWEKERIJ

HUBERS
Pastoriestraat 1 - Baak - Tel. 05754-406

Goma Metaalwarenf abriek BV
toeleverancier van serie- en
massastampwerk en tevens
leverancier van komplete produkten
zoekt voor haar stempelmakerij een
jonge energieke

gereedschap-/stempelmaker
in de leeftijd van 23 tot 28 jaar, voor
het zelfstandig of in teamverband
aanmaken van stempels en diverse
andere produktiemiddelen.

Voor bovenstaande functie is een
praktische ervaring vereist waarbij
tevens een praktische scholing, zoals
Bemeteldiploma stempelmaken of
gelijkwaardig, aan vooraf is gegaan.

De persoon die aan bovenstaande
eisen kan voldoen verzoeken wij
schriftelijk te solliciteren. Sollicitatie
t.a.v. A. Teunissen, Ruurloseweg 80a,
7255 MA HENGELO GLD.

Voor aanleg

aardgasleidingen
centrale verwarming
gashaarden - geisers
boilers - waterleiding
sanitair
dakbedekking
Vraag vrijblijvend offerte.
Scherpe prijzen.

Loodgietersbedrijf

J.H.WIL INK
Vorden - Tel. 1656

spaar

- Vandaag storten, morgen al tot 6,5% rente
- Renteberekening tot opnamedatum.
- Vrije opname tot f 3.000,- per kwartaal.
- Na opzegging van 3 tot 6 maanden volledig

vrije opname.
Vraag om meer informatie.

Rabobank
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond
Telefoon 05752-1888

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Vergeet niet te vlaggen
op Koninginnedag

Bekendmaking
Faillissementverkoop

van een grote partij nieuwe meubelen. Deze
zullen particulier worden verkocht voor zeer
lage prijzen.

Speciale aanbieding: Van 1 eiken kast
mag u zelf de prijs bepalen, de hoogste
bieder kan hem zaterdagavond om 16.00
uur af halen.

Verder zullen worden'verkocht, leren en eiken
bankstellen, salontafels, 2-zitsbankjes,
wandkasten, eiken eethoeken, t.v.-kasten,
secrétaires en kussenkasten enz. enz.

De verkoop is op donderdag 25 april van
10.00-18.00 uur, vrijdag 26 april van
10.00-21.00 uur en zaterdag 27 april van
10.00-17.00 uur.
De verkoop is in café Dimmendaal,
Terborgseweg 57, Doetinchem en wordt
georganiseerd door

Handelsonderneming

DALO Noorderwal 5 - Lochem.
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Geslaagde hydro-cultuur demonstratie

In samenwerking met Luwasa Holland B. V. hield de af deling bloemisterij van Gebr. KettelerijB. V. za-
terdag een hydrocultuur-demonstratie. De mogelijkheden van dit systeem voor binnen als voor buiten
cultuur werd praktisch en duidelijk getoond. Mede dankzij het gunstige weer kan bloemisterij Kettele-
rij terugkijken op een geslaagde dag.

EENVOUDIGE VIERING BIJ JUBILEUM

Vijftigjarig bestaan
zwembad „In de dennen"
Het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting„In de denne^^al het vijftigjarig be-
staan op een eenvoudige wijze gaan vieren. Het bad bestaat op 8juni een halve eeuw. Daar-
door zullen de abonnementsprijzen uitsluitend en alleen tijdens de voorverkoopdagen op 6
en 7 mei tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden. Verder worden er op zater-
dag 8 juni en zondag 9 juni „Open dagen" gehouden met gratis ejtfree voor iedereen. Er
komt een tekenwedstrijd voor de jeugd en men hoopt een expositii^n oude foto's, artike-
len e.d. te kunnen organiseren, wanneer daar tenminste voldoende materiaal voor te ver-
krijgen is.

Openingstijden
In het voorseizoen tot l juli zal het
bad van 12.00 tot 14.00 uur gesloten
zijn. Dit komt te vervallen gedurende
het weekend van Hemelvaartsdag op
16, 17 en 18 mei en tijdens de Pink-

Tijdens de jaarvergadering van „In de
dennen" kan aan de uitvoerige jaar-
.verslagen van sekretaris en penning-
meester ontleend worden dat ten ge-
volge van de zeer slechte zomer 1984
de bezoekersaantallen sterk zijn ach-
tergebleven, hetgeen financiële kon-
sekwenties ten gevolge had.

Daarbij spelen ook stellig de vergrij-
zing van de bevolking de lagere ge-
boortecijfers alsmede de concurrentie
van de rekreatieplassen een rol.

Schoolzemmen
In de loop van het seizoen werd de
gasaanleg gerealiseerd. Het was ech-
ter te laat in het seizoen om te kunnen
konstateren welke invloed dit op de
stookkosten zal geven.

Aan het schoolzwemmen doen thans
alle klassen van de lagere scholen
mee.

Inklusief de klassen l en 2 namen
hieraan 481 leerlingen deel. Daarvan
zijn er 393 in het bezit van één of meer
diploma's. De overige 88 nog niet-di-
plomabezitters zijn voornamelijk te
vinden in de voor het eerst deelne-
mende klassen.

Het tijdens de zwemvierdaagse inge-
voerde weekabonnement met deelna-
me aan deze vierdaagse voorzag in
een behoefte.

Een bijzonder woord van dank werd
gebracht aan het gemeentebestuur
voor het in het zwembadbestuur ge-
stelde vertrouwen zowel op financieel
als organisatorisch gebied.

Besloten werd het kontributiebedrag
voor 1985 op vijf gulden te handha-
ven. De prijzen voor de abonnemen-
ten en toegangprijzen zullen voor het
komende seizoen ten opzichte van
1984 vrijwel onveranderd blijven.

stervakantie van 26 tot en met 29 mei.
Ook in deze periode op die dagen met
fraai zomerweer.
Wensen om te komen tot een betere
bewegwijzering stuiten af op bezwa-
ren van Rijkswaterstaat. De nieuwe
wet op het zwembad wezen "Veilig-
heid en hygiëne zwemgelegenheden"
heeft voor het Vordense zwembad
geen grote konsekwenties daar „In de
dennen" recentelijk geheel ver-
nieuwd werd met inachtneming Van
de komende wijzigingen.
Bij de bestuursverkiezing werden de
heren Mombarg en van Dijk herko-
zen, terwijl mevrouw de Koning als af-
gevaardigde van de Vordense Zwem-
en polovereniging „Vorden '64" tot
het bestuur toetrad.

Fieteengraveeraktie Vorden
Merk je fiets!!

In april 1984 hield de Rijkspolitie te Vorden met een aantal vrijwilligers een fietsengraveeraktie
met als resultaat 3614 gegraveerde fietsen.
In het afgelopen jaar zijn een aantal gegraveerde fietsen gevonden of bij de politie afgegeven.
Deze konden weer bij de rechtmatige eigenaren teruggebracht worden dank zij de ingegraveer-
de postcode met het huisnummer.
Mocht Uw fiets onverhoops toch ontvreemd worden, ondanks een goed werkend slot etc. en
Uw postcode met huisnummer staat erin, dan heeft U veel meer kans Uw eigendom terug te
krijgen.
Er zijn nog vele fietsen niet gegraveerd zoals de politie nog steeds bemerkt.
In overleg met de Rijkspolitie te Vorden houden nu de plaatselijke fietsenmakers fa. Kuypers,
Dorpsstraat 12 en fa. Tragter, Zutphenseweg 85 in de week van 6 tot en met 10 mei 1985 een
voorkoming misdrijven-aktie.
Tijdens openstellingstijden voorzien zij Uw fiets op deskundige wijze met Uw postcode en huis-
nummer tegen een sterk gereduceerde prijs.
Allen nu doen, want 'Voorkomen is beter dan....'

Voorkoming misdrijven is een zaak van de politie én U.
Voorkoming misdrijven is een zaak van ons allen.

Politienieuws

Lichtmasten omver
Bij de Rijkspolitie is aangifte gedaan
op vrijdag j.1. dat een lichtmast aan de
Enkweg is omvergereden. Afgelopen
maandag moest eveneens een licht-
mast het ontgelden staande aan de
Lieferinkweg. De P.G.E.M. zit met de
strop daar de daders onbekend zijn.

Wie mist goudfazant?
Bij de familie Slagman aan de Almen-
seweg 38 is maandag j.l. een goudfa-
zant komen aanlopen. Het prachtige
tamme dier is in afwachting van de ei-
genaar opgesloten en gevoederd.

Aanrijdingen
De heer G.J.K. uit Barchem raakte af-
gelopen zondag - vermoedelijk door
te hoge snelheid - van de Almenseweg
en kwam tegen een boom tot stil-
stand. De bestuurder kwam met de
schrik vrij. De auto werd afgevoerd.
Dinsdagmorgen verleende D.J.B, uit
Hengelo, komende van Het Hoge
geen voorraang aan de heer G.J.B, uit
Zwolle, rijdende op de Rondweg uit
de richting Warnsveld.
Er ontstond aan beide personen-au-
to's zware materiele schade. Er deden
zich geen persoonlijke ongelukken
voor.

Vernieling
Op de Zutphenseweg ter hoogte van
de Oude Zutphenseweg hebben on-
bekende personen een bushalte-paal
finaal omgebogen.

Verloren en
gevonden
voorwerpen
Gevonden:
1. zwart/witte hond; 2. linker hand-
schoen (blauw met gele strepen); 3.
bruine portemonnee/sleutelhouder,
opschr. S (Bondsspaarba^^ inh. f
3,45; 4. l paar kinder vinger hand-
schoenen blauw/wit/zwart/rood met
rits; 5. rode integraal helm, merk No-
va; 6. zilveren gevlochten armband; 7.
rode kinder handschoen; 8. nikkel-
kleurige zonnebril met blauwe gla-
zen; 9. staalkabel; 10. 2 sleutels + lan-
ge halsketting; 11. rode papagaaipar-
kiet; 12. walkman, merk 'Shianon'
mod. MG 1.

Verloren:
I. stabilisator stang voor tractor; 2. lin-
ker handschoen, zwart/rode/witte
strepen; 3. sleutels; 4. gouden arm-
band, kettinkje met plaatje 'Wilma 1-
3-'69'; 5. goudkleurig horloge met
bandje; 6.2 kentekenplaten 33-SV-37;
7. bruin ceintuur; 8. witte poes met
grijs dek; 9. girobetaalpas t.n.v. ter
Beek; 10. blauwe schort in plastic zak;
I1. gouden armband 'Closed for ever';
12. Mechelse herder, teef, roepnaam
'Tamara'; 13. gebloemd zwempak, ro-
se handdoek in plastic tas; 14. militair
paspoort t.n.v. A.J.C. Klaassen; 15. le-
deren handschoen, bruin/rechts en
kinder shawl en want, blauw/rood
chevron (rechts); 16. doublé heren-
horloge, merk 'Comondore'; 17. bruin
lederen portemonnee, merk Body
back, inh. f 75,-.

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden.

Goeie uitvoering
toneelver. T.A.O.
Yvonne de Zeeuwse gouvernante
kreeg het dan toch voor elkaar. De
norse Andreas de Bron trachtte ieder-
een naar zijn hand te zetten. Dat lukte
hem vooreerst aardig maar toen de
gouvernante vanwege de logees bij
hem thuis op de proppen kwam, was
het gedaan met de diktator Andreas.
Hij werd volledig door haar omge-
turnd. En zoals dat dan zo vaak gaat in
een blijspel, kwam alles uiteindelijk
op z'n (juiste) pootjes terecht.

De Wildenborchse toneelvereniging
T.A.O. schoot vrijdag- en zaterdaga-
vond in de uitverkochte Kapel in het
Buurtschap weer danig met dit blijspel
in de roos.

Een goeie rolbezetting, tekstvast en
vooral een spel zonder haperingen,

Gaaf concert Cantemus Domino
en Vordens Mannenkoor
Afgelopen zondag werd een concert verzorgt door het Kerkkoor Can-
tunius Domino o.I.v. Anton Wissink, van de Parochie Vorden-Kra-
nenburg, met medewerking van het Vordens Mannenkoor o.I.v. Bart
Nijhof, dit alles ten bate van het Torenfonds van de R.K. St. Antionius
Kerk.
Gaaf, is het goede woord, en dat gold voor beide koren, natuurlijk wel
een paar schoonheids foutjes maar het geheel was bijzonder aantrek-
kelijk.

De heer H. Wiggers heette de koren
hartelijk welkom, en vond in zijn ope-
ningswoord dat de verwachting van
dit concert hoog gespannen mocht
zijn gezien de kwaliteiten van de ko-
ren.
In het eerste optreden blonk het Kerk-
koor uit in 'O hoofd vol bloed en won-
den' en de 'Ambrosianischer Lobge-
sang' met orgel begeleiding, in de or-
ginele duitse uitvoering. Het Maria-
lied 'Mater Alma' begon zeer mooi
maar kreeg aan het slot onzuiverheid
mee. In 'Jubilate' is de juiste koorbal-
lans terug, het is een voortreffelijk
koor, zelden vind je een gemengd
koor waar de verschillende partijen zo
voldoende aanwezig zijn (het is alge-
meen bekend dat de meeste gemeng-
de koren een gronisch tekort kennen
aan tenoren).
Ondanks dat het Vordens Mannen-
koor wat ver in de nis stond opgesteld
bij haar eerste optreden, kwamen
'He's the Lilly of the Vally' en de Ne-
gro spiritual 'Nobody knows' gevoelig
door, de uitmuntende bariton solo's
van Ludo Eykelkamp geven deze wer-
ken een bijzondere glans en warmte
mee.
Tollite Hostias' met piano begelei-
ding was wat 'rommelig' vermoedelijk
door de verkeerde opstelling van het
koor, het leek of de akoestiek zich ver-
zamelde achter in de nis voor het al-
taar, zo konden de koorleden niet de
juiste aansluiting met de piano vin-
den.
In het tweede optreden van het Vor-
dens Mannenkoor werd het allemaal
stukken beter toen het koor haar op-
treden verplaatste tot vóór de nis.

'Ritters Abschied' en 'Die Nacht' wer-
den ontroerend gebracht.
Het vrolijke 'Isjla Marina' laat een an-
dere kant zien van de kwaliteit en
soupplesse van het koor.
'We shall Overcome' met piano kon
niet voldoende op toon blijven, toch
kreeg het met de toon verhoging aan
het slot weer de juiste aansluiting met
pianiste Lucian Vendennk.
Helemaal maakte het koor met de
toegift 'Zwölff Rauber' het concert
kompleet, met opnieuw een zeer be-
wogen solo van Ludo Eykelkamp, de
naam Eykelkamp is in en om Vorden
bekent als je spreekt van: Concerten,
solo's en Opera's.
Antoon Eykelkamp schitterde voor
Cantemus Domino in het solo werk,
'Mag der Himmel euch vergeben' uit
de Opera 'Martha'. Heel mooi en zui-
ver van klank!
Cantemus Domino vertolkt de kerk-
zang op fraaie wijze: 'Sancta Maria' en
'Veni Jesu amor mi' waren het vooral
de sopranen die beheerst overkwa-
men.

In zijn dankwoord aan de koren legde
Pastoor van Zeelst verband met de
cultuur. Zo lang geleden, zo oud als de
Kerk zelf, zo spring levend op dit mo-
ment met dit concert. De koren heb-
ben met dit benefiet concert vast eni-
ge steentjes bijgedragen aan de re-
stauratie van een kerk, een kerk die
mag blijven met Uw aller medewer-
king.
4 mei zal het Vordens Mannenkoor
meewerken aan de Herdenkingsdienst,
terwjjl 5 mei het Gemengd Kerkkoor
Cantemus Domino haar medewerking
zal verlenen hy de bevrjjdingsdienst.

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

Café-Restaurant

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

dat waren zo'n beetje de ingrediënten
voor een avondje gezellig uit. Jan Hui-
dink verdient dan ook alle compli-
menten voor zijn regie.
Appie Klein Brinke speelde de rol van
Andreas de Bron op overtuigende wij-
ze. Frida te Lindert zette voortreffelijk
een sympathieke Zeeuwse gouver-
nante op de planken.

Reinier Klein Brinke vertolkte de rol
van de stotterende huisknecht, terwijl
zijn broer Gerrit voor chauffeur speel-
de. Voorts werd medegewerkt door
een kamermeisje (Janet Linden-
schot); Jurrie Klein Brinke (zuster van
Andreas); Diny Schooien (de dochter
van de gouvernante); Reind Mennink
als de dokter; Harry Dinkelman en
Frits Pladdet als de logees.

De toneelaankleding werd door
T.A.O. zelf verzorgd. Janet Linden-
schot nam de grimering voor haar re-
kening, terwijl Janny Sligman als souf-
fleur fungeerde.

AGENDA

Iedere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dan-
sen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscen-
trum maandagavond repetitie drum-
band; donderdagavond repetitie mu-
ziekver.; woensdagavond repetitie
majorette en minirette.

27 april Jong Gelre, toneelopvoering
voor Oranjever. Dorpscentr.

28 april Jong Gelre, Geldersch
Playback wedstrijd, zaal
Bouwsema te Lochem

2 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
7 mei HVG Vorden Dorp

prov. ontmoeting
7 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

9 mei: NCVB 25-jarig bestaan.
15 mei Ned. Bond v. PI.
19 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
22 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

23 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
29 mei HVG Vorden Dorp



1940-1945
Nooit vergeten..

TOCH VIERDE DE JOODSE GEIN HOOGTIJ

IN de zomer van 1940 legden enkele NSB-ers een aantal tijdbommen in
de synagoge te Zand voort. De volgende ochtend ontploften de
bommen en richtten een enorme ravage aan in het Joodse bedehuis.
Burgemeester Van Alphen betuigde in de gemeenteraad zijn ont-
stemming over deze wandaad met het gevolg dat hij kort daarna door
een troep NSB-ers werd gemolesteerd.
Meer dan honderdduizend in Nederland wonende Joden werden door de
Duitse bezetters en hun Nederlandse trawanten ingerekend en naar de
concentratiekampen vervoerd, waar zij op een klein aantal gelukkige
uitzonderingen na op beestachtige wijze werden vermoord. In totaal
stierven in de jaren 1940-1945 6 miljoen Joden in de gaskamers van
Auschwitz, Bergen Belsen en andere concentratiekampen.

VAN DAVIDSTER TOT AUSCHWITZ

VEERTIEN juli 1942 In de ochtend-
uren razen overvalwagens door de
straten van Amsterdam. De 'Grüne
Polizei' drong overal huizen binnen
om de Joodse bewoners op te pak-
ken. De volgende nacht sjokken hon-
derden Amsterdamse Joden, beladen
onder hun bagage, door de zwijgende
straten van de hoofdstad onder bege-
leiding van SS-agenten.
Dit dramatische tafereel riep herinne-
ringen op aan de uittocht uit Egypte,
maar thans was het geen reis naar het
Beloofde Land, thans was het de
zoveelste voltrekking van hun lot van
zwervers over Gods aarde, hun verja-
ging uit het klassieke land van de
vrijheid, hun terugkeer naar de bar-
barij. Een dag later arriveren zij in het
grauwe kamp Westerbork en daar
wacht hen het onontkoombare trans-
port naar de Duitse gaskamers.
De discriminatie van de Joden was al
veel eerder in ons land begonnen.
Seyss Inquart, Hitlers rijkscommissa-
ris in Nederland, gaf reeds op 30 sep-
tember 1940 opdracht dat personen
van Joodsen bloede niet meer tot
ambtenaar benoemd zouden mogen
worden, noch dat zij bij het openbaar
of bijzonder onderwijs te werk zouden
mogen worden gesteld, behoudens
wanneer de betreffende school uit-
sluitend door Joodse scholieren werd
bezocht. Kort daarna kwam er een
nieuwe verordening: alle in openbare
dienst werkzame Joden werden uit
hun functie ontheven.
Het sadistische karakter van het nazi-
regime manifesteerde zich weldra met
demonische kracht, waarbij de bezet-
ters altijd op de steun konden rekenen
van de NSB-ers. Deze landverraders
begonnen zich verdienstelijk te maken
door café's, hotels en restaurants af te
lopen en de gérants te dwingen aan
de ingang van hun zaak een bord met
'Joden niet gewenst' aan te brengen.
Weigerden zij, dan werd hun bedrijf
vernield.
Biljartkampioen Jan Dommering had
in zijn hotel in Arnhem een groep
'stevige jongens' verzameld, die de
binnendringende SS-ers de voet

dwarszette. Dommering werd wegens
het niet lijdelijk toelaten van deze huis-
vredebreuk in arrest gesteld en mocht
niet meer aan biljartwedstrijden deel-
nemen.

VERORDENINGEN

DE maatregelen tegen de Joden volg-
den elkaar in snel tempo op. Joden
moesten hun radio's inleveren, de
toegang tot de bioscoop werd hen
ontzegd, zij mochten niet meer op de
beurs verschijnen, in zwembaden, ja
zelfs op de kermissen werden zij tot
persona non grata verklaard!
Het bleef overigens niet bij dit soort
geraffineerde plagerijen. Op 9 juli 1941
werden alle bioscopen verplicht om de
film 'De eeuwige Jood' te draaien. In
dit gluiperige, Duitse tendensprodukt
werden alle Joden verdacht gemaakt.
Het jaar 1942 greep terug naar de
Middeleeuwen, toen in sommige sta-
ten de Joden verplicht waren een ker-
teken te dragen. Dit geschiedde nu
ook in bezet Nederland, waar alle
Joden krachtens een verordening van
29 april 1942 de zogenaamde David-
ster moesten dragen.
Dat de Nazi's tot elke bestialiteit in
staat waren, bleek in Apeldoorn. In de
inrichting 'Het Apeldoornse Bosch'
waren 1.200 Joodse geesteszieken
opgenomen. De Duitsers wilden de
gebouwen ontruimen. De zieken wer-
den als beesten in veewagens ge-
stouwd en voorzover zij tijdens de reis
nog niet waren doodgedrukt of dood-
getrapt, werden zij in Duitsland ver-
moord.

WESTERBORK

INMIDDELS waren er in geheel Ne-
derland reeds razzia's gehouden. Dui-
zenden Joden, mannen en vrouwen
zowel als kinderen, werden naar diver-
se kampen gebracht, waarvan Wes-
terbork en Vught de beruchtste wa-
ren. Alleen al in het kamp Westerbork
werden in de loop der maanden tien-
duizenden Joden geïnterneerd. Op
hen allen rustte de dreiging van het
onontkoombare, het transport naar
een der Duitse concentratiekampen.

Toch vierde hier de Joodse gein nog
hoogtij. Het destijds zeer bekende duo
Johnny en Jones gaf er voorstellingen
en ook de bekende radioreporter Han
Hollander trad er verschillende avon-
den op. Maar op de duur kon toch
niemand de ogen meer sluiten voor de
ellende.

Westerbork kende ook zijn aanvoeren
uit de gevangenissen, uit Vught of
Amersfoort. Niet zelden kwamen de
meegevoerden in deplorabele toe-
stand aan. Als we vermelden dat het
ophalen van de Joden in talloze geval-
len met mishandeling gepaard ging en
dat vaak vrouwen dezelfde dag van
haar bevalling op open overvalwagens
in zittende houding werden vervoerd,
dan begrijpt men iets van de onmid-
dellijk ondergane ellende, die zich bij
hun gevangenschap voegde.

MAAR eens brak voor iedereen de
lugubere nacht aan, dat zijn naam zou
worden afgeroepen. Tussen juli 1942
en begin september 1944 werden er
alleen uit Westerbork reeds bijna
90.000 personen gedeporteerd. Veelal
werden zij naar de gaskamers van
Auschwitz gebracht. Een minderheid
ging naar Theresiënstadt (Tsjecho-
Slowakije) of naar Bergen-Belsen.
Joden, die deze kampen overleefd
hebben, zijn zeldzaam. De gruwelen,
die in deze kampen werden bedreven,
gaan eigenlijk boven elk menselijk be-
vattingsvermogen uit. Zo moesten in
Auschwitz de vrouwelijke kampbe-
woners zelf de gaskranen openen en
hadden de mannelijke kampbewoners
de taak hun eigen lotgenoten in de
oven van het crematorium te werpen.
Dat is nog eens Duitse efficiency!
Voor de SS-ers was dit een kostelijk
schouwspel. De vrouwen werden af-
geranseld als zij de kranen te snel
opendc^felen, zodat de toekijkende
sadistelWiun slachtoffers te vlug
zagen succumberen. Het moest lang-
zaam, langzaam gaan
Zo losten de nazi's het zogenaamde
Jodenvraagstuk op. Maar laten we
nooit ^fcgeten, dat bovenstaande
gruwell^miet werden bedreven in de
Middeleeuwen, maar in het midden
van onze eeuw door een generatie,
die nog lang niet is uitgestorven.
(Nadruk verboden)

Herinneringen aan:
De hongerwinter van 1945

15.000 MENSEN STIERVEN AAN ONDERVOEDING!
80.000 MENSEN LEDEN AAN HONGEROEDEEM

vattend overzich niet kon worden be-
schikt over de cijfers van verschillende
consultatiebureau's, schoolartsen-
diensten, ziekenhuizen en sanatoria.
Zodoende heeft het veel tijd en veel
moeite gekost voordat alle noodza-
kelijke nasporingen een afsluiting kon-
den vinden en het benodigde cijfer-
materiaal bijeen was gebracht.

Uit melkbussen, maar ook uit gereinigde vuilnisemmers werd dagelijks
één portie magere soep uitgedeeld door de stedelijke gaarkeukens.
Maar ook daar kon een mens niet van leven.

WIJ leven snel. Slechts zelden gun-
nen wij onszelf de tijd tot omzien naar
wat is geweest. In het begin van deze
meimaand is het al weer veertig jaar
geleden dat het oorlogsgeweld over
ons land kwam, is het al weer vijfen-
dertig jaar geleden dat wij door de be-
vrijding verlost werden van de steeds
groter wordende hongersnood.
Velen van ons kunnen zich nog leven-
dig de vele schokkende gebeurtenis-
sen herinneren die land en volk tijdens
de bezettingsjaren hebben geteisterd.
De gedachten gaan dan allereerst uit
naar al diegenen die het leven lieten
voor het vuurpeloton, bij bombarde-
menten, in concentratiekampen.

De verontwaardiging over de maatre-
gelen tegen onze Joodse landgenoten
en over het lot dat hen ten deel viel,
leeft onveranderd onder onze bevol-
king voort. Maar minder algemene
bekendheid geniet het feit, dat in het

zogenaamde B2-gebied, dat de pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht omvatte, ook nog 15.000
mensen stierven van de honger.

DE OFFICIËLE CIJFERS

HET verslag van de Geneeskundig
Hoofinspecteur van de Volksgezond-
heid over de jaren 1944 en 1945 heeft
land op zich laten wachten. Dit om-
vangrijke rapport, dat niet minder dan
47 tabellen met toelichting bevat, ver-
scheen pas in augustus 1949. Door de
oorlog en later ook door de bevrijding
van ons land zijn tal van belangrijke
gegevens geheel of gedeeltelijk verlo-
ren gegaan.

De verslaggeving werd verder be-
moeilijkt doordat tal van instellingen
die op het terrein van de volksge-
zondheid werkzaam zijn in de betrok-
ken periode geen jaarverslagen heb-
ben gemaakt, zodat voor een samen-

Een kleumende vrouw met haar
vermagerde kinderen terwijl het
fel vriest. Ook binnenshuis.

Bij het doorlezen van dit verslag wordt
onze aandacht vooral getrokken door
de nadere bijzonderheden over de
hongerwinter. De eerste sterfgevallen
tengevolge van ondervoeding werden
in januari 1945 officieel bekend. Bij de
statistische bewerking van het bijeen-
gebrachte materiaal bleek, dat drie-
vierde van het aantal aan ondervoe-
ding overleden personen mannen wa-
ren en dat deze mannen meestal
ouder waren dan vijfenvijftig jaar.

De ondervoeding eiste niet minder
dan 15.000 doden, daarnaast werden
er nog 80.000 gevallen van hongeroe-
deem bekend. Dat waren inderdaad
rampzalige toestanden.

HET laatste oorlogsjaar toont een zeer
hoog sterftecijfer. In 1939 stierven er
in de vier grote steden van ons land
4,25 tot 4,86 personen per 1.000
inwoners. In 1945 is er in de stad
Utrecht een sterfte van 12,15 perso-
nen per 1.000 zielen, voor de ge-

meente 's-Gravenhage is dit sterfte-
cijfer in dat jaar zelfs 14,38.
Dan komt de capitulatie van de Duitse
legers en de volledige ineenstorting
van het Derde Rijk. Vijftig voedsel-
teams, elk onder leiding van een arts,
worden over het ernstig getroffen B2-
gebied verdeeld om de grote hoeveel-
heden levensmiddelen, die met vlieg-
tuigen, schepen en auto's worden
aangevoerd, onder de hongerende
bevolking te distrubueren.

Dan komt er spoedig verandering in
de zeer gevaarlijke situatie. In de
tweede helft van de maand mei is het
aantal sterfgevallen door de honger al
aanzienlijk verminderd. Het rapport
vermeldt dat men in augustus 1945 de
situatie weer geheel meester is.

Men kan in dit verslag eveneens cijfers
vinden over de toeneming van het
aantal geslachtsziekten, terwijl ook
andere besmettelijke ziekten in die
jaren danig om zich heen grepen. In
1944 werden 60.000 patiënten met
difterie geregistreerd met niet minder
dan 3.244 sterfgevallen. In 1945 wer-
den 4.827 gevallen van tyfus bekend.
Kinderhygiëne en gebrekkigenzorg ra-
ken in die jaren geheel op de achter-
grond. Er is te weinig verpleegruimte:
tal van ziekenhuizen zijn immers ver-
woest. Om de toestand desondanks
het hoofd te kunnen bieden, heeft
men verpleegsterskamers, recreatie-
zalen, soms zelfs de gangen van de
nog overeind staande gebouwen als
ziekenverblijven ingericht!

DE FATALE KNOP

SOMMIGEN van ons kunnen zich dit
alles nog herinneren als de dag van
gisteren. Voor anderen ligt deze tijd
van vrijwel volslagen ontwrichting al
weer heel ver in het verleden, en de
jongste generatie heeft van deze
dingen helemaal geen weet meer.
Toch is het goed om op gezette tijden
eens even ernstig achterom te zien.
Met alle haarden van onrust die er
overal in de wereld zijn, krijgt men
soms het gevoel dat we nog steeds op
een vulkaan leven en dat er maar één
hoge militaire autoriteit op een fatale
knop hoeft te drukken of we krijgen
dit grimmige toneelstuk nog een
keertje opgevoerd.

VRTC
'De Achtkastelenrijders'
Met ingang van donderdag 2 mei zal
er in Vorden gelegenheidjyjn om ster-
ritten te fietsen. Georg^^eerd door
de VRTC 'De Achtkastelenrijders' zal
deze rit elke donderdagavond plaats
vinden.
Een sterrit is een fietstocht die niet
aan een bepaalde route^^bonden is,
zodat men vanuit alle j^ptsen in de
omgeving kan starten om naar clubca-
fé Het Zwaantje in Vorden te rijden.
Hier kunnen de kilometers in het
toerboekje worden bijgeschreven.
Degenen die meer dan vijftien don-
derdagavonden komen om af te stem-
pelen zullen aan het eind van het fïets-
seizoen een herinnering ontvangen.
Zondag 19 mei organiseert de Vor-
dense wielerclub haar tweede voor-
jaarstocht. De afstanden die dan ge-
fiets kunnen worden zijn 25, 40 of 80
km. Er is voor deze tochten gekozen
omdat deze uitermate geschikt zijn als
gezinsfietstochten. De routes gaan
richting Bronkhorst.

Tafeltennis Jong Gelre
Voor de onderlinge tafeltenniswed-
strijden die de afdeling Vorden van
Jong Gelre in de grote zaal van het
Dorpscentrum hield bestond grote
belangstelling. De uitslagen waren als
volgt: Dames 1. Ina Wentink; 2. Ger-
rie Hendriksen; 3. Diny Kettelerij.
Heren: l. Erik Knoef; 2. Andre Knoef;
3. Peter Makkink.

Drukke dagen voor
Jong Gelre
De komende week zijn tientallen le-
den van Jong Gelre aktief bij de vele
aktiviteiten die rond Koninginnedag
worden georganiseerd.
Zaterdag 27 april zullen leden van
Jong Gelre het toneelstuk "De Lelie
Bellen" opvoeren in het Dorpscen-
trum. Zondag 28 april zal de playback-
groep van Jong Gelre deelnemen aan
het open Geldersch Kampioenschap
dat om 14.30 uur in zaal Bousema te
Lochem wordt georganiseerd. Ook
zal Jong Gelre meedoen aan een zes-
kamp die de Oranjevereniging organi-
seert.

Derde plaats
Kulturele Wedstrijd
Op de provinciale culturele wedstrijd-
dag van Jong gelre werd de afdeling
Vorden derde. Winnaar werd Borcu-
lo. Tijdens de provinciale ledenverga-
dering nam Rene Gosselink uit Steen-
deren afscheid van het provinciaal be-
stuur.

Wielrennen. De jeugdrenners van
Vierakker/Wichmond zijn afgelopen
zondag te gast geweest bij de Reto
Arnhem, en daar een districtwedstrijd
verrreden. De uitslagen waren: 13 jaar
Mano Waarlo 3e; Netty Vrouwerff
15e; 11 jaar Luco Zonneveld 9e; 10
jaar Sifra Waarlo 7e; 8 jaar Marjan de
Greef Ie.

Klaverjassen
De laatste klaverjas-drive in zaal
Schoenaker werd een overwinning
voor de heer Th. Bijen. Met 5779 pun-
ten bleef hij de heer H. Dostal zeven
punten voor. De derde prijs ging naar
mevrouw H. Dostal-Siemens met
5607 punten. De poedelprijs ging dit-
maal naar de heer Joh. Stapper. Op
vrijdag 26 april volgt de laatste sei-
zoenavond. Dan zal bekend worden
wie het halve varken heeft gewonnen.
Vorig seizoen was het Hans Stokknk,
die deze prijs won.

Vordense brandweer
bezorgde schooljeugd
fijne middag
De Vordense brandweer heeft de vijf-
de klas van de openbare lagere school
een fantastische en leerzame middag
bezorgd.
Naar aanleiding van een spreekbeurt
over de brandweer mochten de kinde-
ren van deze klas de brandweerkazer-
ne bekijken.
Daar aangekomen werden er allerlei
vragen door de brandweermannen
beantwoord. De kinderen mochten
een brandje blussen zodat ze zagen
dat met schuim een beter resultaat be-
reikt werd dan met water.
Ook werden de spreider en de schaar
gedemonstreerd. Na een glaasje prik
werd er een rit in de brandweerauto's
gemaakt en maakte de jeugd kennis
met het blauwe zwaailicht en de twee-
tonige hoorn. Voor de kinderen een
fijne en leerzame middag.

Filmhuis Vorden
Woensdag l mei is in filmhuis Vorden
de Zweedse speelfilm After Repetitio-
nen van Ingmar Bergman te zien,
1983.

Openbare bibliotheek
Van 6 mei tot l juni wordt in de galerie
van de openbare bibliotheek Vorden
een expositie gehouden van werk van
onze dorpsgenote Maria J. de Haas.
Zij was werkzaam in buurt- en dorps-
huizen in ondermeer Paterswolde,
Eerbeek en Scheveningen. Gaf les
aan de Sociale Academie in Amster-
dam, o.a. in beeldense expressie.
In de oorlogswinter tekende ze por-
tretten rondom Zwolle om wat voed-
sel in ruil te krijgen voor haar collega's
in Amsterdam. Op latere leeftijd volg-
de en voltooide zij de Avondschool
van de Rietveldacademie en houdt
zich de laatste tien jaar vooral met et-
sen bezig.
Vorden biedt daarvoor prachtige mo-
gelijkheden in landschappelijk en so-
ciaal opzicht.
Maria de Haas had zo ook gelegen-
heid nog net iets van het oude beken-
de in ons dorp vast te leggen (oude
smidse) wat intussen al weer tot het
verleden behoort - en mee te leven
met de bouw van het nieuwe (bouw
dorpshuis, restauratie molen).
Soms zal de kijker dit bekende niet he-
lemaal herkennen op de prent. De af-
druk van een ets geeft namelijk een
spiegelbeeld van de werkelijkheid,
wanneer de tekening direct op de
plaat gemaakt is.
De ingelijste etsen worden niet ver-
kocht - oningelijste afdrukken worden
verkocht ten bate van ontwikkelings-
samenwerking.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek. De toegang is gratis.

Aanwinten bibliotheek
Jacques, Maria "De ring van Minos";
Singer, Isaac Bashevis "De boeteling";
Wolkers, Jan "De onverbiddelijke
tijd"; Proust, Marcel "Plaatsnamen:
de naam"; Tiali, Miriam "Muriel";
Maclaverty, Bernard "Het lam"; So-
mers, Jane "Oud en alleen"; Schou-
ten, Dick "Zee geheel wit"; Meulen,
Sjoeke van der "Wenken voor het be-
ter leren praten van uw kind"; Fanon,
Frantz "De verworpenen der aarde";
Dessaur, C.I. "De droom der rede: het
mensbeeld in de sociale wetenschap-
pen"; Altena, R.P. "Eenvoudige be-
drijfsadministratie Dl. l".

Bi'j ons in d'n Achterhook
"He, 't was toch nog kolder dan e dach. Jehan Wipsingel trok zich 'n trui
's iets hoger in de nekke onderwiel e nao de brievenbusse leep um de da-
gelukse pröttel an folders en wet ik wat al neet meer, waorbie natuurluk
ok wel brieve, uut 't gruune kasjen te haal'n. Veural dat reclame grei, daor
kree'j soms wat van. Maor dizzen margen zat t'r ok un witte enveloppe
tussen waor zien ogen van begonn'n te glinsteren. Meschien wel un uut-
neudeging veur un brulfte. En jaowel heur, hee had goed eraon.
Aaltjen van 't Wiemelink, zien vrouw, zag an Jehan's gezichte dat t'r wat
besunders was.
"Noe mo'j toch 's raon wao'w nao de brulfte mot".
Aaltjen haaln de schelders op en zei: '"k Zol 't neet wett'n". "Nao de
brulfte van Hendrik en Jantjen uut Vasseveld, i'j wet wel, die bi'jen
wao'w met umme egaon heb too'w met vekansie in Italië waar'n".

Veur alle duudelukheid: wi'j bunt daor ene keer hen ewes maor dat
doo'w veurlopug neet weer, 't was daor jao völs te heite. I'j konn'n jao
zonder bortsrok zo in 't blote spothemp buuten loop'n. Foi, a'k daor nog
an denke kump mien 't zweit nog weer in de hande.

Onderwiel kwam 'n dag van de brulfte kotter bi'j en Aaltjen begon zich af
te vraogen wie d'r now eigenluk mos ri'jen. 't Is altied Jehan d'r hen en
Aaltjen weerumme. Dat is dan wel goed vedeild maor Jehan kan altied
veur de voet an drinken en ik motte altied maor sjudrans of van den an-
dren drab nao binnen warken. Aaltjen zat zich now in 't heuf dat zee ok
wel 's un keer dat gevuul van d'r net tegen an wean wol hemmen. Op dat
moment was Jehan ok toovallug 's un keer helder van geest. Un zatte
vrouw was jao un engel in bedde.

Jehan ging de buurte in en vroog of z'um veur dizze ene keer nao de
brulfte woll'n brengen en ok weer ophaal'n. En zo as dat met naobers on-
dermekare geet wol Harrie van de Scheper dat wel doen. En zo vaarn wi'j
op den bewusten aovund nao de brulfte van Hendrik en Jantjen, gezellig
bi'j Harrie in 'n auto.

't Begon um acht uur volgens de kaarte en um vief oaver achte zat de zaal
dan ok al hardstikke vol zoas dat hier gewoon is. Aaltjen nom 't t'r goed
van dizzen aovund en dronk alsmaor bessen met un iesblöksken d'r in.
Um tien uur kwamm'ri ze al met brood veur 'n dag, volgens Jehan, die
dach dat 't al afeloop'n was, völs te vrog. Maor nao 't brood ging weer vol-
op wieter, 't ene borreltjen nao 'n ander. Tot half ene, too waa'w an 't en-
de en zoas afesprokk'n ston Harrie van de Scheper netjes op tied veur de
deure umme ons weer nao huus te brengen.

Wat hadde wi'j un schik met mekare. Aaltjen had wel vieftien bessen
ehad en dat ko'j goed marken an eur, zee praot'n 't honderd uut. Jehan
mos an de engel in bedde denken en wreef zich al 's vaste in de hande.

Bi'j huus anekommen zei Jehan: "Gaot maor vaste nao bedde Aaltjen,
dan gao ik nog effen de schuurn langs, kieken of met 't vee alles nog goed
is". Jehan, de kop 'n klein betjen op hol, was t'r dizze keer gauw met
klaor, hee wol jao ok 't liefste maor zo gauw meugeluk 't bedde in. Veur-
zichtug kwam e de slaopkamer in maor too heurn hee 't al wel. Aaltjen,
met de kop diepe onder de dekkens snorken al dat 't neet mooi meer was,
den kree'j met gin meugelukheid meer wakker.
Zo kan 't ow ok gaon, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman
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