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Uitbreiding "d'Olde Smidse" REISVERSLAG FAMILIE SNIJDERS NAAR POLEN

Geneesmiddelen uit akties perfect
Een van de eerste opvallende bijzonderheden by het
binnenrijden van Polen was het minimale verkeer.
De toerist kan, weliswaar tegen zeer hoge prijs, net
zoveel hè n/in e bonnen kopen als bij wil. De Poolse
automobilist daarentegen, koopt bonnen die recht ge-
ven op 30 liter benzine per maand.

Dezer dagen heeft "d'Olde Smidse" te Vorden een geheel nieuwe
zaal officieel geopend. Voor dit gebeuren bestond een flinke belang-
stelling. Eigenaar de heer H.J. ter Huerne opende een jaar geleden
aan de Dorpsstraat een cafetaria annex snackbar. Toen al rees de ge-
dachte om er ook een zaaltje by te bouwen. Met het oog op het inwer-
ken in het cafetaria besloot de heer ter Huerne een poos met de
nieuwbouw te wachten.

Een paar maanden geleden werd de
tijd rijp geacht de zaal te gaan bouwen.
De totale afmeting van het zaaltje be-
draag circa 120 m2 en ziet er bijzonder
gezellig uit. Langs de wanden een
sfeervolle verlichting. In het midden
een fraaie bar met plaats voor circa 16
personen. Achter de bar is tevens een
draaitafel opgesteld. De parketvloer is
tevens geschikt voor het maken van

een dansje. De nieuwe aanwinst van
"d'Olde Smitse" leent zicht uitstekend
voor het houden van feestjes, recep-
ties, verjaarspartijtjes en vergaderin-
gen voor 25-100 personen. Reserve-
ring is vanaf heden mogelijk.

Op de dag van de opening mocht de
familie ter Huerne vele bloemstukken
en cadeaux in ontvangst nemen.

30 liter benzine is bedoeld voor privé-
gebruik, waarbij werkzaamheden per
auto recht geven op 36 liter. Dieselolie
is er voldoende, maar er zijn geen die-
selpersonenauto's.
Niet alleen benzine is op de bon, alle
belangrijke voedingsmiddelen zoals
suiker, koffie, boter, bloem en vlees.
De voedselsituatie in Polen is nu wel
wat beter, maar er ontstaat een ander,
een financieel probleem. De winkels
zijn iets meer gevuld, niet in vergelij-
king met ons land, maar alles is onbe-
taalbaar aan het worden. (Een kom-
kommer-kost 7,50 gulden). Zoals een
poolse huisvader zei: "straks zijn de
winkels vol omdat wij niets meer kun-
nen kopen". Alles in ongeveer drie
keer zo duur geworden, terwijl de in-
komens hetzelfde zijn gebleven.
Een boeiend verhaal vertelde een pas-
getrouwd paartje. Voor hen was het
geluk kompleet, omdat ze na eenjaar
inwoning een flat konden krijgen, zo-
dat ze binnen de vastgestelde tijd van
drie jaar (na huwelijksdatum) de mo-
gelijk hadden zich meubels en keu-
keninrichting aan te schaffen. Een bij-
zonder groot geluk omdat de wacht-
lijst wel eens meer dan tien tot vijftien
jaar op ^fe lopen voordat men het
voorrecr^Pjniet met een gezin een
ruimte van 50 m2 te bewonen. Alle ge-

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: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 u u r voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Verleende vergunning voor het
houden van een inzamelingsaktie

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een kle-
dingsinzamelaktie gedurende de pe-
riode van l tot en met 11 mei 1984.

2. Inzameling landbouwplastic
Op 22 maart j.l. heeft u in deze rubriek
van dit blad iets kunnen lezen over
een van gemeentewege geplande ak-
tie tot inzameling van landbouwplas-
tic in deze gemeente. Deze inzamel-
aktie zal dit jaar worden gehouden op
vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei a.s.
Het plastic zal dan worden opgehaald
door vrijwilligers met trakteren en
landbouwwagens. Niet alleen plastic
voor afdekking van voerkuilen, doch
ook plastic kunstmestzakken e.d. ko-
men voor deze inzameling in aanmer-
king.

Het ingezamelde plastic-zal worden
hergebruikt. De landbouworganisa-
ties en de natuur- en milieufederatie
onderschrijven deze aktie.
Iedereen die voornoemd landbouw-
plastic heeft, wordt verzocht om dat
op vrijdag 18 mei gebundeld aan de
weg te leggen, en wel voor 8.30 uur 's
morgens.

Tevens wordt verzocht om dat plastic
zo schoon mogelijk aan te bieden en
dusdanig gebundeld (waarbij zwart en
wit plastic dienen te zijn gescheiden)
dat die pakken niet zwaarder zullen
zijn dan 35 kg.

Het gemeentebestuur hoopt op zo-
veel mogelijk medewerking.

3. Ophalen huisvuil in het buitengebied
Op maandag 30 april zal er in verband
met het Koninginnefeest geen huis-
vuil worden opgehaald, in het noorde-
lijk deel van de gemeente. Dit zal l
dag later, op l mei, gebeuren.

4. Raadsvergadering d.d. l mei 1984
Tijdens deze vergadering, die gehou-
den wordt in het gemeentehuis en om
19.30 uur begint, zullen onder meer
de volgende punten aan de orde ko-
men:

- vaststelling nieuwe verordening
geldelijke steun huisvesting gehan-

. dicapten;
- verzoek om medewerking van de

vereniging voor Prot. Chr. Basison-
derwijs in de Wildenborch te Vor-
den, voor vervanging en uitbrei-
ding van het elektriciteitsnet in de
school;

- beslissing Gedeputeerde Staten
van Gelderland inzake het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982";

- wijziging Recreatiewoonverblij-
venverordening;

- verkoop van strookje grond in het
bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. 2 aan A.J. Eskes, Hoetink-
hof 56 te Vorden;

- verzoek om schadevergoeding van
G. Berendsen, van Lennepweg 11
te Vorden in verband met gewei-
gerde kapvergunning voor 18 ei-
ken, staande nabij de Larenseweg;

- omleiding doorgaand (vracht) ver-
keer;

- vaststelling geluidmeetdienstver-
ordening alsmede regeling voor
intergemeentelijke samenwerking
op het terrein van de uitvoering
van de Wet Geluidhinder;

- voorstel d.d. 10 april 1984, ingeko-
men 13 april d.a.v. van de fraktie
van de P.v.d.A., inzake "muziekon-
derwijs".

5. Nationale herdenking 1984
De Nationale Herdenking van allen,
die sinds 10 mei 1940 wanneer of waar
ook te wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van
allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op vrijdag 4 mei.
Evenals in 1983 is het programma
voor deze dodenherdenking als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur tot zons-

ondergang, t.w. 21.09 uur, zullen
van alle openbare gebouwen in
Vorden de vlaggen halfstok wor-
den gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden
voor 20.00 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen
deelnemen, worden verzocht om
uiterlijk 19.50 uur bij de ingang van

de algemene begraafplaats aanwe-
zig te zijn, waarna men zich geza-
menlijk naar de graven van de geal-
lieerde bondgenoten en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, zal begeven. Op deze gra-
ven zal door de burgemeester na-
mens het gemeentebestuur van
Vorden een krans worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden
genomen. De plechtigheid wordt
hierna met een lied, te zingen door
het Vordens Mannenkoor, beslo-
ten.

5. Daarna worden degenen die daar-
aan behoefte hebben, in de gele-
genheid gesteld een eenvoudige
hulde te brengen door het leggen
van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze
Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden ver-
leend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4
mei.
De exploitatie van horecabedrijven
dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijk-
heidsaspect ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot
21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbak-
ken, te doven.

6. Verkeersmaatregelen in verband met
het Koninginnefeest

In verband met de activeiten die de
Oranjecommissie organiseert op 30
april aanstaande, zullen de volgende
verkeersmaatregelen getroffen wor-
den.
- afsluiting van een gedeelte van de

Schuttestraat vanaf de Ruurlose-
weg tot aan de Vordense Bosweg
voor alle verkeer inclusief voetgan-
gers op maandag 30 april 1984 van
09.00 tot 13.00 uur of zoveel langer
als noodzakelijk is;

- afsluiting van een gedeelte van de
Horsterkamp vanaf de Vordense
Bosweg tot aan de Ruurloseweg
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers op maandag 30 april 1984 van
10.00 tot 13.00 uur, of zoveel langer
als noodzakelijk is.

legenheid op inrichting is dan wel ver-
jaard. Geen flat - geen inrichting.
Het enige grote probleem voor dit ge-
lukkige jonge echtpaar was de zorg
zijn nieuwe baan te kunnen behou-
den.
Als dierenarts was hij een halfjaar op
proef en reed met zijn baas mee. Maar
wanneer hij per l juni geen auto heeft,
kan hij vertrekken en nemen ze een
ander. Geen auto - geen baan.
In Polen een absurde eis, want na
aanvraag moet men zes jaar minstens
wachten op een nieuwe auto. De ver-
bazingwekkende bijzonderheid doet
zich daardoor voor dat tweedehands
auto's tot tweemaal zo duur zijn als de
nieuwe. Met de hoge dagelijkse kos-
ten, het inrichten van de nieuwe flat,
gaf het organiseren van een vervoer-
middel deze mensen slapeloze nach-
ten, want uiteindelijk betekent het:
geen auto - geen baan - geen flat.
Een bezoek aan het ziekenhuis van
Lwasin leerde ons de direkteur en zijn
vriend een priester kennen. Een bijzo-
ner stel humoristische Polen, die bei-
de in alle ellende de zotste grappen
konden vertellen. Beide kampten met
moeilijkheden in het uitvoeren van
hun beroep. De geneeshei^fcrekteur
zag zijn grootste probleei^^het ge-
nezen van patiënten zonder medicij-
nen De zending geneesmiddelen uit
onze akties was perfekt. Veel mensen
hebben dankbaar gebrui^ kunnen
maken van de eerder on^^fcrijgbaar
medicamenten, maar in ve^^evallen
zijn nabehandelingen nodig.
Zeer aantoonbaar was het gebrek aan
medicamenten in de gloednieuwe,
schitterend in twee kleuren blauw uit-
gevoerde tandartsenpraktijk. Alle ap-
paratuur was aanwezig, alleen was het
onmogelijk het te gebruiken, omdat
er geen materiaal voor vullen of ver-
doven was. Alleen een tang om tan-
den of kiezen te trekken lag binnen
handbereik en was het enige gehan-
teerde instrument.
Geneesmiddelen voor dieren zijn
soms nog voor-oorlogs. Omdat de
benzine-distributie weinig uitrij-mo-
gelijkheden biedt, moeten de zieke
dieren voor behandeling naar de kli-
niek worden gebracht. Kontrole over
ziekteverschijnselen door benzine- en
medicijnschaarste is zo nu tot een mi-
nimum teruggebracht.
Wij denken dat zowel mens als dier,
dokter, tandarts en geestelijke in Lwa-
sin een bijzonder groot plezier gedaan
kan worden, door een geselekteerde
hoeveelheid medicijnen te sturen, de
al eerder genoemde nabehandelingen
ook.
Naast al deze sombere verhalen heb-
ben we ook leuke en plezierige mo-
menten beleefd. Wij hebben het bui-
tengewone genoegen gehad, een
rood-wit-blauw lint aan de groenver-
siering van het ter ere van solidarnos
opgerichte beeld, in Gdansk te strik-
ken. Een bijzonder imponerend
beeld, waar door vele Poolse mensen
iedere dag bloemen worden gelegd.
Bij het uitgaan van de scheepswerf,
war in 1980 de mensen in opstand
kwamen en waar de grote impuls tot
het oprichten van solidarnos ont-
stond, hebben wij dié elektricien op-
gewacht die als gewone arbeider daar
zijn dagelijkse kost verdient, maar als
nobelprijswinnaar de geschiedenis in
zal gaan.

p )

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

wenst, die toch zo hun best doen een
menswaardig bestaan achter dat ver-
foeilijke ijzeren gordijn op te bouwen.

Familie A. Snijders, Ruurlo

De Stichting Vorden Ruurlo Barchem
helpt Polen zal zich beraden of t.z.t.
nog weer een inzamelaktie zal worden
gehouden.

N.B.V.P1.
Op uitnodiging van de afdeling Vor-
den van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen sprak de heer H. Wul-
link in zaal de Herberg over het psy-
chiatrisch ziekenhuis Groot Graffel.
Aan de hand van dia's liet de heer
Wullink zien dat de oude "inrichting"
in de loop der jaren helemaal veran-
derd is in een modern ziekenhuis voor
mensen die geestelijk in de knel zijn
geraakt. Veel onbegrip hieromtrent
werd weggenomen. Van de- gelegen-
heid tot het stellen van vragen werd na
de pauze druk gebruik gemaakt.
Mevr. Westerveld bracht de heer Wul-
link aan het slot van de avond dank
voor het gebodene.

Bijeenkomst K.P.O.
In de kleine zaal van zaal Schoenaker
verzamelden zich een vertigtal da-
mes-leden van de KPO om te luiste-
ren naar een voordracht van mevrouw
van de Marel uit Lochem over het the-
ma 'Stervensbegeleiding en Euthana-
sie'.
Na op uiterst zorgvuldige wijze de
aanwezigen enige gedachten te heb-
ben meegegeven over stervensbege-
leiding - de mens heeft twee zekerhe-
den - het leven en de dood - ging
spreekster over naar het tweede deel
van het onderwerp.
Er wordt gesproken over actieve en
passieve euthanasie. Spreekster wees
op het in deze sterk verouderde Wet-
boek van Strafrecht van 1881. Een
commissie is bezig een rapport samen
te stellen, waarvan men omstreeks ja-
nuari 1985 de aanbieding verwacht.
Na de causerie behandelden de da-
mes de diverse gestelde vragen ten
aanzien van dit onderwerp, dat nog
zeer gevoelig ligt, zowel bij justitie,
artsen en patiënten/nabestaanden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H.W Menkveld
en J.G. Wullink; T. Th. Korenblik en
W.B. Kersten; Th. B. Duistermaat en
M.J. Hendriksen.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

L. Walensa

Trots en ontroerd waren we op zijn
handtekening en veel geluk hebben
wij hem en met hem al die mensen ge-

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 29 april 10.00 uur ds. J. Wol-
tinge, Lochem.
In verband met Oranjefeest is het par-
keerterrein bezet. U kunt zondag uw au-
to parkeren achter de OL-school.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 29 april 10.00 en 19.00 uur de
heer G.R. Wielenga uit Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 en 29 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 28 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 1566.
Avond- en nachtdienst dr. Warringa,
tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 en 29 april J.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-4357.
30 april H.H. Vaneker, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
April: Mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

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

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.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



VoorZELFMAAKMODE STOF-
JES naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN - TEL 05752-1971

VERKOOP
en

REPARATIE
van alle soorten

GAZONMAAIERS

FA. KUYPERS
TELEFOON 1393

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

Met brood zit je gebakken

Brood blijf je pakken

Heerlijk dat brood

van de Echte Bakker

ASSELT

®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

FLEXA VERF
Altijd goed. Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

Autostalling 30,- p.mnd.
Tel. 1417.

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Mode koopt u in Parijs
Betaalbare modische kleding

koopt u in grote en kleine maten
bij de grote maten specialist

MODE-PRIJS

FESTIVAL
Zonder hielband

als makkelijke muil.

Grandioze modeballerina

vooreen onwijze prijs.

En nog van leer

ook! Wees er daarom

razendsnel bij!

WULLINKVORDEN
Voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4, TEL 1342, VORDEN

DE
RIJS

TELT

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752 1971

Parkeren voor de deur.

van Tweka en Happy Days

Badpakken
Badpakken functionele

Bikini's

Badstof setjes

Bermuda's

39,50

99-

39,95

25,-

39,50

Oprol shorts va 39,50

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

Herenshorts-bermuda'sva 39,95

Voor al uw badkleding
Modecentrum

Zwembroeken

Surfbroeken

K. badpakjes

Jongenszwembroeken

Badstofsetje

SportbroekJ^

v a 17,95

va 19,95

v a 17,95

v.a. 9,95

va 17,50

v a 10,-

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6- 7 uur

Zaterdags doorlopend open!!

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91

tel: 05750-22861

Spinazïe 1 k9

Golden Delicious
Sinaasappelen
Komkommer grote

10 stuks

1,45
2,45
2,95
0,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

VRAAGT PRIJS

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
VORDEN. TEL 05752-1811 of 1217

VOORJAARSAANBIEDING
GOEDKOPER KAN BIJNA NIET

Alle prijzen zijn incl. btw.

BELANGRIJK. Bij aankoop van meer dan f 500,- nog
eens 5% korting. Geldt niet voor 2.

KNALAANBIEDING
1 normaal zonnescherm. Oranje

BREEDTE
150 cm
175 cm
200 cm

UITVAL 100 CM. PRIJS

277,-
325,-
335,-

225 cm 368,-
250 cm 399,-

MONTAGE f 75,- PER STUK

2 knikarm schermen. Oranje/Lichtrood

BREEDTE PRIJS:
UITVAL
200 cm

250 cm 631,-
300 cm 695,-
350 cm 752,-
400 cm 815,-
450 cm 880,-
500 cm 934,-
5 50 cm 989,-

PRIJS:
UITVAL
250 cm

MONTAGE f 100,- PER STUK

Tevens het goedkope adres voor rolluiken. BEL NU:

M. KOERS Vordenseweg 42
Hengelo Gld. Tel. 05753-3544.
PRIMA MONTAGE - GOEDE SERVICE.

DE
STERKE

j van onze mode-afdeling j l van onze huishoud-afdelmgl

REGEN-
METER

DAMES
BLOUSES

kunststof uitvoering
met verdeelschaal.
deze regenmeter mag in uw
tuin niet ontbreken.

TUUNTEPRIJS...

een zomerse blouse
met aangeknipte mouw
kleuren: khaki, leger,
zwart en grijs.

DROOG-
MOLENS

brabantia.
in diverse maten
en uitvoeringen,
een kwaliteitsprodukt
voor een aantrekkeli|ke prijs
TUUNTEPRIJSOAMES

BERMUDA
ook te dragen als kuitbroek
met koordje in de boord,
vele moderne
zomerse kleuren

KATOENEN
F A ft WEST

PANTALON
jeans model met smal
toelopende pijp.
in vele zomerse kleuren.
voor dames en heren.
zware katoenen
kwaliteit.
tuunteprijs 45,

KUNSTSTOF
SLANGHASPEL

met vakindeling voor
het opbergen van shampo
spons en zeem.
tuunteprijs 7,95

KATOENEN
KINDER-

PANTALON

DWEIL
GARNITUUR

bestaande uit zwabber,
uitwringvak en emmer,
tuunteprijs 9,95

in vele uni kleuren
gewassen katoen
in jeansmode
smal toelopende pijp
tuunteprijs 35,- HEREN

BLOUSES STOFFER
EN BLIK

in een fantastische
kunststof uitvoering
adviesprijs 4,95

BAD
DOEKEN

EN

WASHANDJES
KW/KK/E

VLOERWASSER
met handig

c uitwringmechanisme

met meerdere
jacquard motieven,
prachtige lussen-
kwaliteit.
tuunteprijs 4,95 en 1,
WE E K TOPPER

ik koop
al jaren
alle kleding
bij detuunte

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CVr gas-

en oliehaarden

Ixuéndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G • ujri HM!/ Koekoekboomseweg 4,
.J. ntlJIIMlX Warnsveld, tel. 05750-21800.

Is uw huisoók /o dringend aan een nieuwe verfjas toe'.' Dal komt
dan goed uil. Want liet schilderwerk van uw eigen huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, l >e schilder kan
dus aan de slag. U weet toch dat repareren stukken duurder is
dan schilderen'.' Als u ons op tijd laat weten wat uw plami'
/ijn, hoeft u niet te lang te wachten. Kn uiteraard kunnen
wij u meer vertellen over de fiscale aftrekregeling.

WIJ HOUDEN UW HUIS IN CONDITIE.
LAAIDE FISCUS MEEBETALEN.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden Tel 05752-1523 Meester Schilder



Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

MARINUS HERMAN

Wij noemen hem

RIEN

Rinus Loman
Willy Loman-Wesselink
Martin

7231RTWarnsveld
20 april 1984
Lansinkweg 3.

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal, Warnsveld.

Voor uw hartelijk bewijs van
medeleven die we mochten
ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve
vader en opa

HENDRIK van den BERG

betuigen wij onze oprechte
dank.

R. v.d. Berg-de Boer.
Kinderen en kleinkinderen
Margrietlaan 21.

Te koop: 300 liter diepvries-
kist i.g.st. merk Esta f 250,-.
Het Vaarwerk 20,
Vorden.

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van

zwem- en Polo-
vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

Goeie morgen
met zo'n lekker

SESAM BESCHUITJE
Vers van uw Echte Bakker

Op woensdag 2 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herden- §
ken i

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

VERHUUR VAN

FIETSEN
en

TANDEMS
ook grotere gezelschappen

bij

TWEEWÏELERBEDRIJF

KUYPERS
Telefoon 1393

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde,
tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Gevraagd: rij- en verzorgpo-
ny in of om Vorden voor 2 nog
tamelijk onervaren ruiters.
Tel. 05752-2011

TRIUMPH BH's haalt u bij

CONFECTIE EN MODE

arrrrrrers

ZUTPHENSEWEO 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Les?
- praktijk
- theorie (computer)

AUTORIJSCHOOL

„Oortgiesen"
Varden, tel. 2783
(K.v.K. 036665).

ARIE PASMAN
MINEKE PASMAN-

GROOT WESSELDIJK

Gelegenheid om ons te feliciteren op zater-
dag 5 mei van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant de Boggelaar, Vordenseweg 32,
Warnsveld.

Mei 1984 *
De Bongerd 11
7251 CC Vorden.

Voor de overweldigende belang-

stelling, bloemen en geschenken,

welke wij mochten ontvangen bij

de opening van onze nieuwe zaak

aan de Dorpsstraat, zeggen wij u

heel hartelijk dank.

FAM. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9
7251 BA VORDEN.

Heden overleed mijn lieve vrouw, onze moeder, be-
huwd-, pleegmoeder en grootmoeder

CAROLINA CHRISTINA NETTO
echtgenote van G. P. Vogtlander

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: G.P. Vogtlander
Rhoon: Ir. P.H. Vogtlander

M.W. Vogtlander-de Wit
Carola Marike
Gottlieb Peter
Amarenske Christina

Oegstgeest: Ir. J.G. Vogtlander
C. Vogtlander-Aartsen
N i Is Peter Joost
Marrit Femke
LarsOnno Geert

Driebergen: Paula Netto

7251 DH Vorden, 24 april 1984
Zutphenseweg 65

De overledene ligt opgebaard in het rouwcentrum van
de Monuta Stichting Het Jebbink4a te Vorden. Condo-
leance en afscheidnemen aldaar vrijdag 27 april van
19.30 tot 20.00 uur.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst die gehouden
wordt zaterdag 28 april om 11.15 uur in voornoemd
rouwcentrum, waarna de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te con-
doleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24.

Dokter H.H.P. Vaneker Huisarts

is

AFWEZIG
vanaf 30 april t/m 4 mei.

Patiënten wier achternaam begint met
de letter A t/m K kunnen zich wenden
tot dokter Sterringa, Schoolstraat 9,
Tel. 1255.

Patiënten wier achternaam begint met
de letter L t/m Z kunnen zich wenden
tot dokter Haas, Cristinalaan 18, Tel.
1678.

Na een liefdevolle verzorging in "De Leeuwerikweide"
is heden van ons heengegaan onze lieve vader en opa

JAN KOERSELMAN
weduwnaar van Hendrika Johanna Tjoonk

op de leeftijd van 83 jaar.

Warnsveld: B. Rikkers-Koerselman
P. Rikkers

Vorden: J. Winkel-Koerselman
G.H. Winkel
en kleinkinderen

Zutphen, 22 april 1984
"De Leeuwerikweide"

Korrespondentie-adres:
Lage Lochemseweg 8, 7231 PL Warnsveld.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 27 april om
13.30 uur in het rouwcentrum van de Monuta Stichting,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend om 14.30 uur plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren rta de begrafenis in het
rouwcentrum.

Heden is van ons heengegaan onze zwager en oom

JAN KOERSELMAN
weduwnaar van Hendrika Johanna Tjoonk

in de ouderdom van 83 jaar.

Vorden: Fam. Eggink-Tjoonk
Laren: Fam. Sarink-Tjoonk

Warnsveld: Fam. Pijnenburg-Tjoonk
Twello: Fam. Schuppers-Tjoonk

Hoenderlo: Fam. Tjoonk-Norde
Warnsveld: Fam. Nijendijk-Tjoonk

Vorden, 22 april 1984.

In een gezegende ouderdom van ruim 94 jaar is rustig
van ons heengegaan, onze lieve vader en opa

BEREND JAN SCHOEMAKER
weduwnaar van Garritdina Johanna Jansen

Warnsveld: B.J. Schoemaker
Gertie

Warnsveld: W. Schoemaker
T. Schoemaker-Schoneveld
Bennie

. Dick en Annet
Vorden: W.G A Meijerink-Schoemaker

A. Meijerink
Arie en Francien
Geert

7231 RD Warnsveld, 13 april 1984
^ennendijk 9

De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 18 april
op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Al uw loodgieters- en sanitaire
installaties en dakbedekking
voeren wij vakkundig voor u uit.

Ook voor de "DOE-HET-ZELVER"
hebben wij een ruime voorraad en
GRATIS ADVIES en SERVICE.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

POELIER
HOFFMAN

Haantjes ..&** 5,50

Kipburgers perstuk 1,10

Kip gordon bleu pe^k 1r50

CA. 7-8 BOL = 1 PULLOVER

Zafiro
per bol 100 gram 5,25
10% wol - 20% polyamide - 70%acryl.
CA. 4 BOL = 1 PULLOVER

HENK LEUSSINK

üil 14 - Vordcn Idcloon 0<ï7S2-2.'tHft

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

GELDIG VAN 26-4 t/m 28-4

Varkensfrikando uitsluitend _ QQ
van de ham gesneden 500 gr. Ü/OO

VOOR DE BOTERHAM

Hongaarse Salami 100 gr. 1,79
UW KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Wie heeft er interesse voor een
stukje tuingrond?
Brieven onder letter K
Bureau Contact.

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

Een dieet
met veel brood, dat is lekker.
Dat maakt niet dik en kiezen uit
de vele soorten brood, dat vers
is van de Echte Bakker

In verband met verhuizing is

Schoonheidssalon "BEAUTY"
per 24-04-'84

GESLOTEN
Willy de Vries-N ieuwland dankt al haar
cliënten voor het in haar gestelde ver-
trouwen.

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

koop: gehaakt rond tafel-
kleed doorsnee 1.50. Crème.
Tel. 05753-3096.

De Wildenborchse toneelvereniging

T.A.O. Wildenborch
geeft op vrijdag 27 en zaterdag 28 april
a.s. haar jaarlijkse

UITVOERING
in de Kapel.

Gespeeld wordt het blijspel:

BOEREN, BURGERS en BUITENLEVEN
doorWim Burkink.

AANVANG: 20.00 uur.

Wij maken onze cliënten erop attent dat onze kantoren op

VRIJDAGAVOND 4 ME11984

GESLOTEN
zullen zijn, i.v.m. herdenking der gevallenen.

In verband hiermede wordt de avondopenstelling van 4 mei
1984 verplaatst naar

DONDERDAGAVOND 3 ME11984
DE GEZAMENLIJKE BANKEN IN VORDEN.

Een sportschoen voor het zware werk. voor stevige grip,
ook in moeilijk terrein. De sterk geprofileerde

zool geeft houvast.
Maten3'/r12 O A 95

OTT«

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



Rflet^demogelijkheid van

FOTOGOPIEN
FOTOGOPIÊN

FOTOCOPIËN
FOTOCOPIËN

FOTOCOPIËN

VERGROTEN

VERKLEINEN
A3-A4-A5

NIEUWSTAD 12, VORDEN. TELEFOON 05752-1404.

30 APRIL
VLAGGEN UIT

30 APRIL
VLAGGEN UIT

30 APRIL
VLAGGEN UIT

met
Televisie

reparaties
-=-. - direct

;i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Voor al uw

naar

FA. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385.

DEPOT LOENENZADEN

GRINTTE GELS 40 x 60 per stuk v.a.

BETONTEGELS 30 x 30 per stuk
SPOORBIELS
op maat gezaagd per stuk v.a.

GECREOSOTEERDE PALEN
160 x 8. Diverse maten per stuk

3,75
1,-

12,50

4,-

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b. v.
Ruurloseweg 45, Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811.

BERNARD GRASMAAIERS
Zijn net zo sterk als hun motor
BERNARD motoren zl|n In Nederland bekend om hun kracht.
probleemloze start en lange levensduur. Maar BERNARD maakt
nog meerl
Superieure techniek In modem gestyleerde
gazonmaaiers van 36-92 cm met benzine- en
elektromotor, gazontractoren voor grote gazons
en speciale modellen voor zwaar werk rond
de boerderij.
Voorzien van achterultworp met grote
vangzak en handig 2-keuze-systeem
voor gespreide uitworp.
Onverwoestbaar aluminium maalhuts.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 05752-1393

E.WA. van der Weijden

ARAL Servicestation
Zutphenseweg 30. Tel 1840.

Kindersandalen
hebben we deze week

extra laag geprijsd
Ze zijn er al vanaf

29-
Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL. 1342

Oranjefeest Koninginnedag
Koninklijk aanbevolen

ORANJE SNIT
KONINGINNE ROLLEN
ORANJE BANKET
WILLEN VAN ORANJE GEBAK
Velen van U hebben de serie over het leven
van Willem van Oranje gezien op t.v. Wat
voor gebak aten deze mensen toen, 400
jaar geleden. Wij hebben een gebak ge-
maakt met ingrediënten die destijds ook be-
kend waren namelijk: meel, boter, rozijnen,
hazelnoten, honing, eieren, amandelen,
plus ouderwets vakmanschap.

UW BANKETBAKKER

J. WIEKART
TELEFOON 1750. SPECIALITEIT ZWANENHALZEN -
LEONIDAS BONBONS

Dat fijne romuy ijs al geproefd?

Grote obliehoorn
chocodip of
nootjes gratis 100 cent
en voor de kinderen, koninginnedag

Oranje ijs
nootjes gratis 50 cent
IN DE SNACKCOUNTER VAN RESTAURANT

DE ROTONDE

Koninginnedag 30 april
de hele dag

STEMMINGSMUZIEK
met organist "WIM DOLPHIJN". Vrij entree

en 's avonds

DE MOODCHERS!
Als vanouds gezellig.

RESERVERING MOGELIJK

ENTREE f 4,-

U kunt via een direkte lijn in 't Pantoffeltje horen
of u aan de beurt bent met het vogelschieten!

Konsumptiemunten van 't Pantoffeltje en de Herberg,
in beide zaken te gebruiken

bodeqa

t
vorden tel. 1770 1519

HARFSEN 6 MEI, AANVANG 12.30 UUR

CROSS-KLASSIEKER

INTÏRS SOOcc
Karsmakers
Sigmans
Herlings

ZIJSPAN NAT.
VIERTAKT NAT.

SIDECARTOP jaren 70

Gebr. Halier (CH)
Broer Dirckx
Lubbers/Notten
Muller/Bak
Braakhekke/KI. Brinke
TOTAAL 7 LANDEN

PIANO-
LES?
Was het niet altijd uw wens piano te leren spelen?
Nu is daartoe de mogelijkheid aanwezig!
De lessen zullen in Vorden gegeven worden en zijn
- zowel voor volwassenen als kinderen - indivi-
dueel. Bel of schrijf vrijblijvend voor alle inlichtin-
gen:

Frank Sterenborg
GEDIPLOMEERD PIANOLERAAR
Beethovenstr. 14, 7271 CL Borculo, tel. 05457-2002

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

VLAGGEN
WIMPELS
STOKKEN
STOKHOUDERS

HELMINK
Zutphenseweg 24 Vorden. Tel. 1514

30 APRIL, ORANJEFEEST

Viert dit feest met

Koninginnerol
Oranjebol
Oranjesoezen

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373, VORDEN.

U W WINST ZIT IN HET OPRAPEN MET DE
„Strautmann" LBF261 LBF261L
De nieuw ontwikkelde STRAUTMANN de LBF 261
voor het kleinere en middelgrote bedrijf. Deze wa-
gens zijn uitgerust met het rotorinvoersysteem met
vier stuwarmen. De vier armen worden links en
rechts gestuurd door commandeurschijven. Het ge-
heel heeft hierdoor een grotere invoercapaciteit en
een hogere lossnelheid d.m.v. de hydraulische aan-
drijving van de bodemketting. Het invoersysteem kan
uitgerust worden met maximaal 23 snij messen. Ook
is deze wagen te krijgen in de L-uitvoering. De wagen
is dan 0.70'mtr. langer en de inhoud is dan ca. 5 m3

meer.
Strautmann "de eerste de beste" met het
torinvoersysteem; 2-zijdig gestuurd.

ro-

Een echt „Strautmann" produkt.
Robuust, betrouwbaar,
hoge capaciteit, eenvoudige bediening.

Ook steeds goede gebruikte ladewagens vanaf f 2500,-

Boeke-Heesters
Voor meer informatie:
BOEKE HEESTERS HENGELO G.
Tel. 05753-1964 en 2379
vert.: 08342-1170 en 08350-24465
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KNOV en Winkeliersvereniging
willen een onafhankelijk onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van l mei a.s. zal o.a. de omleiding van het doorgaand (vracht)ver-
keer weer aan de orde worden gesteld. Tot nu toe zijn hierbij vooral de verkeers-veiligheids- en
de milieuaspecten in ogenschouw genomen. Uiteraard zijn de Vordense ondernemers, en dan
met name de winkeliers, van mening dat eveneens ruime aandacht besteed zou moeten worden
aan de economische effecten, die het gevolg van de plannen zouden kunnen zijn.

De voorzitters van de KNOV afdeling
Vorden, de heer B.H.J. de Regt, en
van de Vordense winkeliersvereni-
ging, de heer W. Polman, hebben dan
ook niet nagelaten om in te spreken
bij de commissievergadering Alge-
meen Bestuur van woensdag 25 april.
Zij hebben daarbij dringend gevraagd
om het betreffende agendapunt van
de raadsvergadering van dinsdag l
mei a.s. aan te houden, om op die ma-
nier de kans te krijgen een effectenon-

derzoek te laten uitvoeren door het
onafhankelijke Centraal Ins t i tuut
Midden- en Kleinbedrijf. Een oriënte-
rend gesprek met een medewerker
van de afdeling planologie van het
CIMK heeft intussen plaats gevon-
den.

Bovendien zou dat betekenen, dat de
gemeente voorlopig op zijn minst
f7800,- excl. BTW in de zak zou kun-
nen houden, die anders besteed zou

worden aan Bureau Goudappel Cof-
feng BV te Deventer, teneinde de zgn.
deelstudie B uit te voeren.
Volgens B.H.J. de Regt zouden door
een dergelijk wetenschappelijk onder-
zoek alle aspecten van een eventuele
omleiding op tafel komen, wat elk op-
recht raadslid zich zal wensen, om uit-
eindelijk tot een zo gefungeerd moge-
lijk beleid te komen, t.a.v. plannen die
van zeer ingrijpende betekenis voor
Vorden zullen zijn.

Politienieuws

Vervoersverbod opgeheven
Het vervoersverbod voor varkens
voor dat deel van Gelderland waartoe
ook Vorden behoort is met ingang van
24 april j.1. opgeheven.

Diefstal uit auto
Tussen 22 april 19.00 uur en 23 april
10.30 uur is uit een auto, geparkeerd
op het Kerkplein uit een jas een porte-
monnaie met f. 300,- ontvreemd. Van
de dader ontbreekt elk spoor. De auto
vertoonde geen braaksporen.

Hond naar asiel
Een zwarte hond, ter grootte van een
boxer, dwaakle al enige dagen rond
Linde. De politie heeft zich over het
dier ontfermd en overgebracht naar
het asiel in Warnsveld.

Eierzoekwedstrijd
trok 50 kinderen
50 kinderen hebben Eerste Paasdag
op de Kranenburg naarstig gezocht

naar de vele eitjes die de bestuurders
van Kranenburgs Belang hadden ver-
borgen.
In de groep tot vier jaar wisten Nik
Huitink, Marieke Besselink en Remco
Berentsen evenveel eitjes te rapen.
In de groep van vijf tot acht jaar wist
Barbara Hui t ink liefst vier eitjes te vin-
den. Roald Wolbert, Marijo Roel-
vink, Judith Wolters, Enith Overbeek,
Carline Hartman en Jeroen Fleming
vonden er elk twee. In groep 3 was ook
geen koploper. Renate Nijenhuis, Ro-
my Krap, Oscar Overbeek, Christian
Nijenhuis en Karin ten Have vonden
allen een gelijk aantal eieren. Na
afloop was er voor elk kind een atten-
tie. De belangstelling van de ouders
voor deze 24e zoekwedstrijd was
groot.

Kranenburgs Belang organiseert voor
haar oudere leden en huisgenoten op
4 augustus wederom een avondwan-
deling.

Nutsblokfluitclub
Zaterdagavond 23 juni zal de Nuts-
blokfluit en melodicaclub om 19.30
uur in het Dorpscentrum de jaarlijkse
openbare les geven. De leiding van
deze avond is in handen van J.J.
Weenk en G.H. van Zuilekom.

Zutphen Vredesstad
Op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei a.s.
zal een groot aantal min of meer ge-
trainde hardlopers één van de vijf ma-
rathonroutes naar Zutphen Vredes-
stad afleggen.
Ook fietsers en wandelaars kunnen
aan de manifestatie meedoen. Het is
de bedoeling dat zoveel mogelijk lan-
gere en korte afstandlopers, wande-
laars en fietsers vanuit het hele land
een startplaats kiezen. Er is gelegen-
heid om ook in Vorden te starten.
Vanuit diverse plaatsen gaat men naar
Zutphen (op 5 mei Vredesstad gehe-
ten).
In de Buitensociëteit treden verschil-
lende (muziek)groepen op. Voorts
zijn er sprekers en stands van verschil-
lende vredesorganisaties.
De ma^fctatie in de Buitensoos zal
ca. ló.dWTur aanvangen.
Voor Vorden betekent dit dat de hard-
lopers uiterlijk om 15.00 uur gestart
moeten »rijn. Begin starttijd om 13.30
uur bij &N.H. Kerk. Voor fietsers en
wandel^B zijn de starttijden eerder.

30 APRIL
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Voetbaljeugd uit Australië te gast in Vorden

De jeugdcommissie van de voetbalvereniging "Vorden" organiseert
op zaterdag 5 mei op het gemeentelijke Sportpark te Vorden een toer-
nooi voor C-Junioren. Een bijzonderheid aan dit toernooi is dat hier-
aan een voetbalelftal uit de stad Sidney deelneemt. Dit team de "Sid-
ney Soccer Kids" heeft vorig jaar een tour naar Amerika gemaakt en
daar voetballend veel aandacht getrokken.

Dit jaar hebben deze jeugdige voet-
ballers het plan opgevat om naar Eu-
ropa te komen. Zij hebben overal in
Sidney maandenlang allerlei akties op
touw gezet om de overtocht te kun-
nen betalen.
Via-via is de direktie van Sorbo Ne-
derland dit initiatief ter ore gekomen

en heeft zij aangeboden een week
lang gastheer te willen zijn van deze
Australische jeugdvoetballers. Op
dinsdag l mei komen de jongelui
op Schiphol aan. Woensdag 2 mei zal
de omgeving van Vorden verkend
worden met aansluitend 's avonds om
19.00 uur een wedstrijd tegen de jeugd

van WVC. Deze wedstrijd zal in Win-
terswijk worden gespeeld. Donderdag
3 mei is er een bezoek aan het KNVB
sportcentrum gepland, terwijl Barry
Hughes 's middags namens F.C. Ut-
recht als gastheer zal optreden. Vrij-
dagavond 4 mei is er een ontmoeting
met de Vordense voetbaljeugd in de
kantine van de W Vorden. Zaterdag 5
mei vindt dan het C-juniorentoernooi
plaats op het gemeentelijk Sportpark
waarbij gestreden zal worden om de
Sorbo Cup. Deze prijs alsmede de
overige prijzen worden door de direk-
tie van Sorbo Nederland b.v. beschik-
baar gesteld.

Warnsvelds
Operette Gezelschap
Het "Warnsvelds Operette Gezel-
schap" zal op zaterdagavond 5 mei a.s.
in het "Dorpscentrum" aan de Raad-
huisstraat evenals voorgaande jaren
weer een operette opvoeren en wel
"MOM I KA" van Nico Dostal.
De muzikale leiding is weer in handen
van de heer W. Peters uit Warnsveld,
terwijl de regie wordt verzorgt door de
heer P. Wisseborn uit Zutphen.
De prachtige kostuums zijn van de fa.
Gerritsen uit Amsterdam en de grime
wordt verzorgt door de heer Bessels
uit Deventer.
Het is zeker de moeite deze uitvoering
te bezoeken. Kaarten a flO,00 zijn ver-
krijgbaar vanafzaterdag 28 april a.s. bij
sigarenmagazijn "Jan Hassink", Raad-
huisstraat 14 te Vorden.
Er is geen plaatsbespreking. De zaal is
geopend te 19.30 uur.
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Sterkste man en vrouw van Vorden
Plaats: parkeerterrein Dorpscentrum

Na eerdere publicatie zal het programma uit de volgende pun-
ten bestaan n.l. voor de mannen:

autotrekken - stenen tillen - boomzagen - accutil-
len - telefoonboeken scheuren en biervaten til-
len.

en voor vrouwen:
soeppantillen - boomzagen dunnere stam - half
telefoonboek scheuren - frisdrankkratten tillen
en ballonblazen.

Men mag één onderdeel laten vervallen en de aanvang is om
14.00 uur en bij slecht weer wordt deze krachthappening ver-
plaatst naar een later tijdstip.
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Oranjevereniging
Inmiddels is het bijna eind april geworden en achter de schermen wordt er
reeds aan de versiering van het dorp gewerkt. Ook de Nieuwstad krijgt aan-
dacht, daar een gedeelte uit het programma bij de Prijsslag wordt afgewerkt.
Een ieder in Vorden kan het feest nog aantrekkelijker maken, door ook een
steentje bij te dragen en iets feestelijks te doen. Als iedereen de vlag uit-
steekt dan is de stemming aanwezig en de rest komt vanzelf.
Geef aandacht aan de versiering en doe mee aan de onderdelen van uw pro-
gramma.
Ook een punt waar U en wij allemaal aan moeten denken. De optocht op 30
april. Laat dit een waardige-feestelijke optocht worden. Het Oranjebestuur
zal zich niet onbetuigd laten. Dit zal zeker herinneringen oproepen aan de
tijd van Willen^an Oranje. U doet toch allen mee!!! Kan in groepsverband.
U kunt voor iflfelf iets bedenken. Mochten er clubs, verenigingen of indivi-
dualisten zijn een ieder wordt verzocht om in feeststemming op te trekken
naar ons Kasteel waar het vuurwerk toch een schitterend geheel zal zijn
voor het afslui^n der feeststoet. Dit mag U niet missen, laat staan om hier
niet aan mee t f doen!!!
Voor dat alles zo ver is, hebben wij al iets geproefd en gezien van het pro-
gramma. Allereerst de mooie versiering van het Dorp en de Achterhoekse-
avond. Dinie en Wim zullen zeker ervoor gezorgd hebben, dat de feest-
stemming aanwezig is. Wanneer zij een bekend nummer zullen brengen,
mag U rustig mee zingen, 't Is voor niets geen Achterhoekse-avond.
Wees op tijd!!! Half acht gaat de zaal open. De toneelvereniging Krato laat er
die avond ook geen gras over groeien en U zult genieten van het toneelstuk
"Oei, oei, wat een geknoei". Het polygeen-nieuws brengt een film over Vor-
den uit vervlogen jaren en dit zal vast en zeker een brok historie voor een
hoop Vordenaren zijn. Entree voor leden gratis.

Padvinders, onderwijzend personeel, E.H.B.O., politie, leden van diverse
onderdelen zoals vogelschieten, buksschieten, stichting Jeugdsocieteit, In
de Reep'n, politiehondenvereniging P.H.D.C. Vorden, Muziekverenigin-
gen Concordia, Sursum Corda, V.R.T.C. De Achtkastelenrijders, Drukkerij
Weevers, horeca en Gemeentebestuur alvast allen een woord van dank
voor uw onderdeel en samenwerking in ons programma.
Een programma van en door ons allen.

Denkt U aan het afhalen op vrijdag 27 april van de lampions hij l) nikken j Wee-
vers, gratis en het afhalen van kaartjes voor kinderen die de scholen elders be-
zoeken bij de Amrobank, gratis.

Het Oranjebestuur

BON

Vul nog even onderstaande bon in en ook U bent dan lid van de Oranjevere-
niging voor slechts f. 10,- per jaar.
U hebt op vertoon van uw ledenkaart gratis entree bij diverse evenementen.

Naam:

Adres:

Plaats:

S.V.P: Bezorgen bij één van de bestuursleden of bij de Amrobank.



Paasvuur 1984
Het voortouw is genomen door de
werkgroep "Leefbaarheid Vorden",
die in 1982 begon met een vuur op het
bouwterrein Brinkerhof waar toen
nog volop ruimte was. Vorig jaar werd
het terrein reeds kleiner en de hoe-
veelheid brandhout groter.
Dit jaar is er nog nauwelijks ruimte ge-
noeg. Begin april zijn 2 zaterdagen de
Padvinders ingeschakeld, die een paal
oprichten waaromheen gestapeld
zou worden. Het bleek vrijwel onbe-
gonnen werk, temeer omdat er zoveel
berberis e.a. prikkels in het snoeihout
zat. Het gros van het hout is afkom-
stig van onze plaatselijke kwekers, de
gemeente en de G.S.W. Het liep in
1984 knap uit de hand, men kon ten-
slotte de brandstapel niet meer bena-
deren met voertuigen. Hulp gevraagd
aan verenigingen had geen resultaat.
Tenslotte besloot de Werkgroep (11
personen waaronder 3 dames en 3
minder validen) de hulp van het VVV
in te roepen, die plaatste een oproep,
die helaas een gevolg had.
Beter slaagde een verzoek om hulp
aan de fa. Dostal. Te elfder ure op vrij-
dag voor pasen 20 april kwam deze fa.
met een kanjer van een motorschuif
helpen, terwijl 6 man van de Rijkspoli-
tie spontaan hulp gaven door het ter-
rein van "verdwaald" materiaal te zui-
veren en dit ook op de stapel te depo-
neren.
Volgend jaar zal er geen plaats meer
zijn a/d Brinkerhof en zal er naar een
andere plek moeten worden uitgeke-
ken. Wij houden ons aanbevolen voor
gedachten hierover en ook aanbod
van hulp voor 1985. Er gaat n.l. niets
boven een met de hand gebouwde
Paasvuurstapel, zie Borculo.
Ter opluistering speelde Dick Boer-

stoel trompet. De brandweer waakte
voor de veiligheid.
Leefbaarheid Vorden, Insulindelaan
18.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen
ledere dinsdagmiddag van 2 tot 4 dan-
sen voor 50+-ers in zaal de Herberg in
Vorden

27 april Jong Gelre tafeltenniscom-
petitie, Dorpscentrum

27 april toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

28 april toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

28 april Oranjever., Achterhoekse
avond, toneel, zang, film
Dorpscentrum

28 april Jong Gelre prov. ledenver-
gadering, De Keizerskroon
Ruurlo

30 april Oranjebal café Eijkelkamp
Medler

3 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
5 mei Warnsveldse Operettever.

Dorpscentrum
5 mei Int. C. Tournooi v.v. Vorden
8 mei KPO fietstocht
9 mei Plattelandsvrouwen

Eendags bestuur

15 mei NCVB Vrouwen in de bijbel
16 mei H.V.G. Vorden dorp
17 mei Bejaardenkring Dorpscentr.

2 juni Groot B. Tournooi v.v. Vor-
den

7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta

23 juni Openbare les, Nuts blokfluit-
en melodicaclub

15 mei Mix toernooi V.V. Vorden
16 mei Mix toernooi V.V. Vorden
17 mei Mix toernooi V.V. Vorden

22 mei Mix toernooi V.V. Vorden
23 mei Mix toernooi V.V. Vorden
24 mei Mix toernooi V.V. Vorden

30 april VRTC Achtkastelenrijders
oranjedorpsloop, 3-6-12 km.

6 mei VRTC Achtkastelenrijders
voorjaarstocht 25, 40, 80 km

5 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

6 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

7 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

8 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

22 juli VRTC Achtkastelenrijders
zomertocht 40 km

Voetbal
Vorden - Voorwaarts 2-2
In een spannende wedstrijd hebben
Vorden en Voorwaarts de punten
broederlijk gedeeld. Met de 2-2 uitslag
mag de thuisclub overigens het meest
tevreden zijn, want over het geheel
genomen was Voorwaarts de betere
ploeg.
Voor de rust waren de bezoekers meer
in de aanval, doch voetbal blijft voet-

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren

Ruurlo, BarchenTTVVolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3000 exemplaren

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.
Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.

bal, en nam Vorden geheel tegen de
verhouding in een 2-0 voorsprong.
Beide keren stond Bennie Wentink
aan de basis van de goals. In de 20e
minuut werd een vrije schop van hem
zeer fraai door Chris Hissink ingekopt
1-0.
Tien minuten later werd het 2-0 toen
een vrije schop van Bennie Wentink al
vallend door André v.d. Vlekkert werd
ingekopt 2-0.
In de tweede helft had het er vrij lang
alle schijn van dat Vorden de kostbare
voorsprong over de streep zou bren-
gen. Tien minuten voor tijd werd het
echter 2-1 toen Jos Tijhuis uit een vrije
schop scoorde. Drie minuten later viel
de verdiende gelijkmaker toen Harry
Slot de bal dwars door de Vorden-
muur schoot en doelman Wim Harms
die deze middag weer uitstekend op
dreef was geen kans gaf 2-2.

Bekervoetbal
Vorden I heeft zaterdagmiddag de be-
kerwedstrijd tegen het twee klassen
lager spelende Halle in een bar slechte
wedstrijd met l -2 gewonnen. De doel-
punten werden gescoord door Hid-
dink en Hissink.

Ratti l - Dinxperlo 1: 5-0
af d. dames
Ondanks het matige spel van beide
partijen kwam Ratti naar 10 minuten
toch op een voorsprong; door een
voorzet van M. Gotink kon J. Tem-
mink de bal inschieten.
Ongeveer 10 minuten voor rust
schoot A. Berendsen Ratti naar een 2-
0 ruststand.
In de tweede helft kwamen na ca. 20
minuten de goals pas. Ze werden alle
drie vlak naar elkaar gemaakt door A.
Berendsen zodat de eindstand 5-0
werd.

KL Dochteren - Ratti 2: 0-6
afd. dames
Al na 8 minuten bracht Gerda Bos de
Vordense dames op een 0-1 voor-
sprong. Even later was het Gerdien
Heuvelink die de stand op 0-2 bracht.
Via Gerda Bos werd het 0-3.
Na de rust kwam de thuisploeg nau-
welijks meer aan voetballen toe en
konden de Ratti-dames de score ver-
der ophogen. Wederom ̂ ^ het Ger-
da Bos die kon scoren 0-4^R werd het
door Carlo Addink en Gerrie Berend-
sen bepaalde de eindstand op 0-6.
De Ratti-dames hebben met dit resul-
taat hun 3e plaats bijna yeftg gesteld
met 30 punten uit 19 w^wijden en
een doelgemiddelde van 46-13.

Dammen
Bekerwedstrüd 3e ronde
Dios Eibergen - DCV: 3-5
Doordat DCV lager speelde in de af-
gelopen kompetitie, was 4-4 voor de
Vordenaren genoeg om verder te be-
keren. Hierdoor werden de partijen
dan ook rustig opgezet. Jan Masselink
speelde als eerste remise tegen Chris
Jurriëns. Henk Grotenhuis, wiens
omsingeling tegen Henk Ruesink
mislukte, gaf op nadat Ruesink een
doorbraakkombinatie nam. Henk
Grotenhuis zou met twee schijven
achterstand ook nog de damlijn heb-
ben kunnen halen, maar had dan door
overmacht verloren.
Tjeerd Harmsma nam tegen Johan
Krajenbrink enige risiko's op het mo-
ment dat alle partijen naar remise
dreigden te lopen. Deze risiko's leid-
den er echter toe dat Johan een schijf
kon winnen en later de partij.
Harry Graaskamp speelde een gelijk-
waardige partij tegen Henk Sonderen,
maar liet zich in het late middenspel
verrassen door een positionele over-
rompeling.
Vorden bekert verder in de kwartfina-
les tegen DCH Hengelo.
T. Harmsma - J. Krajenbrink 0-2; H.
Grotenhuis t.H. - H. Ruesink 0-2; H.
Sonderen - H. Graaskamp 2-0; C. Jur-
riëns - J. Masselink 1-1.
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Vordens Volkslied
Er ligt een vriend'lijk dorpje, "Ergens in Gelderland"

Men heeft er acht kasteelen, als 't waar om heen geplant,

Wilt gij het leeren kennen, ga dan eens op bezoek,

Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Daar in dat oude dorpje, dat acht kasteelenoord,

Vind men nog veel natuurschoon, dat 's mensen oog bekoort,

En in zijn mooie bossen, waar 't beekje rustig vliedt,

Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.

Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij,

Want daar leeft men gemoed'lijk, eenvoudig en gastvrij.

't Geen men U daar kan bieden, vindt g'aan geen zee of strand.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Biljarten om het
kampioenschap
van Vorden
Begin mei worden de voorronden ver-
speeld om het kampioenschap biljar-
ten libre van Vorden.
Inschrijving is nog mogelijk tot a.s. za-
terdag bij de plaatselijke horeqa-be-
drijven.
Alle wedstrijden worden gespeeld op
de biljarts van café Uenk en zaal
Schoenaker.

Han Stokkink wint
halve varken
Han Stokkink is als eerste geëindigd
van de tijdens het achter ons liggende
winterseizoen gehouden klaverjas-
drive in zaal Schoenaker. Hij verza-
melde in acht avonden 33.715 punten.
Eervolle tweede werd de heer M.
Doornink met 33.216 punten, terwijl
de heer H. Doornink met 33.186 pun-
ten derde werd.

Bi j ons in d'n Achterhoek
"Krek wa'k edach hadde, daor komp ze an, he'k 't ow neet ezeg?". Harm
Snieders had zien vrouw d'r al veur ewaarschouwd dat Olbert Koerhuus
en zien vrouw Grade uut Borkelo op tweede paosdag bes 's konnen kom-
men. Die waarn d'r un hele hotte neet ewes. I'j zölt al wel begriepen dat
Harm ze neet zo arg mog lien, eerluk ezeg kon e ze wel schiet'n. En daor
had e zo zien reajen veur.

At zee 's 'n enkele keer in Borkelo kwamm'n hadd'n ze daor net toovallug
de kuukskestrommel löag, de flesse zat nog maor un half borreltjen in en
umme d'r brood met te etten, daor kwam i'j ok nooit an too want dan
sloog'n ze daor gewoon 'n keer oaver. Maor a'j ze op bezuuk kregen
vratt'n ze alles op wat t'r te kriegen was. Vandage zoll'n ze wel op paoseier
loer'n. At 't an Harm lei kregen ze d'r gin ene maor Dineken, zien vrouw,
was eigenluk te goed veur dizze weald en vandaor dat de borkelosen niks
te kot kwamm'n at ze bi'j eur op vesite- waar'n.

Zo ok vandage neet, ze sloog'n niks af as vliegen. Tot argenisse van Harm
die d'r wieter ok al mooi de pest in hadde umdat Olbert alles better schen
te wetten, og 't now oaver poletiek ging of oaver de gruunte in 'n hof, hee
wis 't. Hoo 't zo te spraoke kwam wis Harm later zelf neet meer maor hee
leet zich ontvall'n dat t'r 's aovunds hier in Vorden 'n paosvuur was. "Ve-
duld", zei Olbert, "daor gao'w met hen, tied he'w jao wel, daor wacht gin
mense op ons in huus. In Borkelo he'w 't al zo vake ezeen, wi'j wilt 't op 'n
andere plaatse ok wel 's metmaak'n".
Daor he'k wat emaakt, dach Harm bi'j zichzelf maor had metene 't ant-
woord klaor.

"Da's mooi", zei Harm, "jammer dat wi'j d'r neet nao too kont, wi'j mot zo
nog op vesite, da's now eenmaol af-epraot, daor kö'w neet onderuut.
Maor i'jluu kont ow in Vorden ok wel zolange allene vemaak'n, daor bunt
un paar goeie dinge umme koffie te drinken".
Harm wis wel dat Olbert dat nooit zol doen, koffie koop'n, dat was jao
zunde geld! Vandaor dat zee um half achte Olbert en Grade uut konn'n
zwaaien. Harm kon de jas weer uut doen. Dee had e alvaste anetrokk'n
umme te beduun dat 't tied wodd'n um te gaon. Maor dat hele op vesite
gaon van Harm was maor un vezinsel. Hee wol nao 't paosvuur maor dan
met Dineken en neet met Olbert want daor had e veur vandage de boek
van vol.

't Paosvuur in Vorden veel um neet tegen, jj] had 't wel wat hoger opesta-
peld konnen wean. Maor jao, wat zö'j daor an doen. Van de verenuggin-
gen hier in Vorden, die veur un velotting op 'n feestaovund stad en land
afreist veur kedootjes, is t'r bi'j 't opbouwen van 't paosvuur gin ene ewes,
ondanks de vraoge daorumme in de krante. De secretaris van de Werk-
groep Leefbaarheid hef esjouwd tot um de tonge op 't darde knoopsgat
hing maor kon 't alle.ne ok neet. Luu van de pelietsie heb t'r too met hulpe
van de fa. Dostal nog zovölle meugeluk van prebeern te maak'n. Veur die
luu dus applaus!

Gelukkug warken 't weer geweldug met. En dat zö'w dan ok maor hop-
pen veur kommenden maondag, koneginnedag. In 't jaor van de Oranje-
herdenking zo'w allemaole in 17-eeuwsw klere motten komm'n. Um die
zo gauw te pakken te kriegen volt neet met maor prebeer 't.

't Bestuur, dat dit jaor veur un fantastisch programma hef ezörgd, zal neet
in 't deftugge zwat of donkerblauw kommen, dat neet. Hoo danwei? Da's
nog un verrassing. Komp maor 's kiek'n. Dan we'j 't en un betjen belang-
stelling wöd wel op pries esteld. En i'j wet 't jao, 't koneginnefees in Vor-
den beheurt tot 't beste op dit terrein bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman


