
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 22 7250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

Donderdag 6 mei
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Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 34,- (inkl. 4%BTW)

, korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 11 2, telefoon 05752-6478

Lammert Visschers ontving ere-medaille

Lammert Visschers uit Warnsveld, in zyn dagelijkse leven employé eerste klas van de PTT te Vorden kreeg vorige week de ere-
medaille in zilver opgespeld. Dit naar aanleiding van zijn 40-jarig dienstverband. Visschers begon als hulpbesteller, werd later
besteller en bekleedt sinds 1975 zijn huidige funktie In zyn vrije tijd is de PTT-er verder aktief in de Vordense jeugdbeweging.

Gemeentenieuws
eentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
r en vrijdag van 13>30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.

"W

Telefoon geme

Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van

Sluiting van de gemeente-secretarie en bu-
reau gemeentewerken op 7 mei aanstaande
Ter informatie delen burgemeester en wet-
houders nogmaals mede dat de gemeente-
secretarie en bureau gemeentewerken op
vrijdag, 7 mei aanstaande, de gehele dag
zijn gesloten in verband met het jaarlijkse
personeelsreisje. Tot 08.30 uur zal het bu-
reau burgerlijke stand wel geopend zijn.
Aangifte van kadavers kan die dag wel ge-
beuren.

Informatiemiddag bestemmingsplan Bui-

tengebied 1982
Burgemeester en wethouders delen mede
dat er op woensdag 12 mei aanstaande nog
gelegenheid bestaat voorafgaande aan de
wettelijke procedure informatie te verkrij-
gen over het bestemmingsplan Buitenge-
bied 1982. Die informatie zal worden gege-
ven in de boerderij bij het Kasteel/ge-
meentehuis te Vorden en wel tussen 13.30
en 16.00 uur.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
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. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. van den Broek, de Steege

39 te Vorden, voor het bouwen van een
schuur en het veranderen van de wo-
ning aldaar;

2. Aan de heer G.J. Slagman, Molenweg
33 te Vorden, voor het vergroten van
een schuurtje aldaar;

3. Aan de heer C.J. Schotsman, Almense-
weg 16 te Vorden, voor het vergroten
van een dakkapel aldaar;

4. Aan de heer H.J. Eggink, het Molen-
blick 2 te Vorden, voor het gedeeltelijk
veranderen van de keuken aldaar en

5. Aan de heer H.L. Memelink, Hengelo-
seweg 15 te Vorden, voor het vergroten
van een wagenloods aldaar.

Bevuiling van speelterreinen, plantsoenen,
trottoirs e.d.
Ondanks herhaalde verzoeken in deze ru-
briek om de hond uit te laten op plaatsen

waar de uitwerpselen geen overlast veroor-
zaken, zijn er toch nog regelmatig klachten
over bevuiling van speelterreinen, plant-
soenen en trottoirs.
De politie zal, nu vriendelijk vragen kenne-
lijk niet voldoende helpt, tegen deze erger-
lijke en onnodige bevuiling strenger (ver-
baliserend) gaan optreden.

Ter visie legging Structuurschema
Buisleidingen (deel a: Beleidsvoornemens)
Tot 15 september 1982 ligt ter secretarie, af-
deling I, bovengenoemd Structuurschema
ter inzage.
Deze nota geeft een beschrijving van de
denkbeelden van de Regering ten aanzien
van buisleidingen, in het bijzonder ten
aanzien van de ruimtelijke consequenties
van het leggen, behouden en beheer daar-
van.
Indien u gebruik wilt maken van de gele-
genheid om in te spreken op deze nota, dan
bestaat daartoe de mogelijkheid—schrifte-
lijk — tot bovengenoemde datum.
Een eventuele reactie moet worden toege-
zonden aan: — Inspraak PKB —, Structuur-
schema Buisleidingen, Postbus 97611,
2509 GA Den Haag. Een globale samen-
vatting van het Structuurschema is weerge-
geven rn de brochure „Buizen in Neder-
land", welke op aanvraag verkrijgbaar is ter
secretarie.

Glasinzameling
Tien redenen om éénmalig glas in te zame-
len.
Er zijn minstens tien redenen te noemen
waarom éénmalig glas naar de glasbak
moet en niet in de vuilnisbak.
1. Verkleining van de afvalberg omdat

door glas gescheiden van ander afval in
te zamelen en te gebruiken voor de pro-
duktie van nieuw glas, aanzienlijk min-
der afval verwijderd behoeft te worden.

2. Een besparing van ruim 35 procent
wordt bereikt op het energiegebruik
voor het smelten van het glas en voor
het winnen van grondstoffen indien
voor de fabricage van nieuw glas uitslui-
tend afvalglas wordt gebruikt.

3. Behoud van de natuur omdat door het
gebruik van afvalglas minder zilverzand
en kalk uit de natuur nodig is.

4. Minder milieuverontreiniging omdat
soda, waarvan de produktie nadelige ge-
volgen heeft voor het milieu, een grond-
stof voor glas is die bij het gebruik van
afvalglas niet behoeft te worden ge-
bruikt.

5. Aanzienlijke besparing op de kosten
voor het ophalen en verwerken van het
huisvuil indien glas gescheiden wordt
van het overige huisvuil.

6. Minder slijtage aan de ovens bij ver-
branding van huisvuil zonder glas.

7. Betere compost. Wordt van het huisvuil
compost gemaakt, dan wordt de kwali-
teit beter naarmate er minderglas in zit.

8. Minder kans op verwondingen van de-
gene die de vuilniszak buiten zet en van
de vuilnisophaler, als er geen glas in de
zak zit.

9. Glas behoudt zijn kwaliteit ook als het
steeds wordt omgesmolten.

10. Ook in internationaal verband, zoals in
de Europese Gemeenschap, wordt de-
ze vorm van „scheiding aan de bron"
aanbevolen en met succes uitgevoerd.

Om deze redenen nog meer kracht bij te
zetten willen wij u vragen:
~ de doppen, kurken en dekseltjes niet in

de glasbak te werpen.
- de flessen, potten e.d. even om te spoe-

len.
- geen aardewerk of plastic flessen in de

glasbak te werpen.
- het glas alleen overdag in de bakken te

werpen.

Energiebesparing
Het Gemeentebestuur wil samen met de
Provinciale Gelderse Elektriciteits Maat-
schappij (PGEM) en de Gasmaatschappij
Gelderland (GAMOG) de mogelijkheden
tot energiebesparing in de gemeente Vor-
den onderzoeken.
Ter bevordering van de energiebesparing
in de gemeente zal aan partikulieren, mid-
denstand en industrie de nodige informa-
tie over de mogelijkheden van energiebe-
sparing worden verstrekt.

Hiertoe is in de Bibliotheek aan de Dorps-
straat een informatiestand geplaatst die
door de PGEM en GAMOG is samenge-
steld en vervaardigd.
De informatiestand bevat veel foldermate-
riaal omtrent muur-, dak- en vloerisolatie,
centrale verwarmingsinstallaties, subsidie-
mogelijkheden, informatiemateriaal van
de SVEN (Stichting Voorlichting Energie-
besparing Nederland) etc., etc.
De stand zal later nog verplaatst worden
naar het Dorpscentrum en naar het koets-
huis bij het gemeentehuis. De tijdstippen
waarop dat zal gebeuren zullen via de plaat-
selijke pers worden bekendgemaakt.
Naast deze schriftelijke informatie zullen
er ongetwijfeld nog vragen bestaan om-
trent de energiebesparing. Hiervoor zal
door de gemeente, PGEM en GAMOG
een informatie-uur worden gehouden op
maandag 10 mei a.s. in het koetshuis, nabij
het gemeentehuis, van 19.00 uur tot 20.00
uur.
De deskundigen van de PGEM, GAMOG
en de gemeente zullen dan aanwezig zijn
om vragen van belangstellenden zo goed
mogelijk te beantwoorden.

Plattelandsvrouwen
byeen
De plattelandsvrouwen kwamen dinsdag-
avond 27 april bijeen om een.avondje bij te
wonen, welke dit keer geheel verzorgd
werd door het z.g. „Eendagsbestuur",
d.w.z. een achttal dames mochten vooreen
keer de taak van het echte bestuur overne-
men.
De heer Beltman uit Velp had men uitge-
nodigd, hij gaf een boeiende diavertoning
over Canada. Mevrouw Turfboer leidde de
avond, mevrouw Gotink deed een verslag
van de voorbereidingen en mevr. Groot
Jebbink bracht een mooi gedicht ten geho-
re.
In de pauze werden alle dames getrakteerd
op zelfgebakken cake en koek.

Wildenborchers hielden
tentoonstelling
Het is een goede gedachte gebleken van de
dames Kok en Te Lindert om in de Kapel
van de Wildenborch een tentoonstelling te
organiseren van zelfgemaakte „kunstwer-
ken". Veel bewoners uit dit buurtschap
hebben enthousiast op het initiatief gerea-
geerd zodat er een flink aantal voorwerpen
konden worden geëxposeerd. Prachtige
dingen op het gebied van handwerken,
schilderwerk, kantklossen, leerbewerken
etc.
Op de dag van expositie vond nadien in de
Kapel een gezellige avond plaats waarbij
enkele bewoners uit de Wildenborch de
aanwezigen een poosje aangenaam bezig
hielden.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jon^klre belegt
vrijdagavond 7 mei in hotel ̂ Prnendaal
de jaarvergadering. Na afloop v*n het offi-
ciële gedeelte zal er bingo worden ge-
speeld. Op 28 mei gaat de afdeling Vorden
naar Barchem om daar te gaan klootschie-
ten. ^^

Tentoonstelling
"Eerste werk"
Gedurende een week is er in de galerie van
de bibliotheek een expositie te bezichtigen
van een aantal deelneemsters aan de cur-
sus Textiel-Applicatie op het Onstein. De-
ze tentoonstelling kan bezichtigd worden
van vrijdagavond 7 mei tot en met vrijdag
14 mei gedurende de openingsuren van de
bibliotheek.

Besmettelijke
byenziekte
In de regio Vorden is een besmettelijke bij-
enziekte geconstateerd, welke de gehele
bijenstand betreft. Ter voorkoming van
uitbreiding is thans een algeheel vervoers-
verbod van bijen, bijenkasten en korven af-
gekondigd, zulks ingevolge de bepalingen
van de Bijenwet.

Dauwtrappersdag met
Hemelvaart
De propagandacommissie van de karna-
valsvereniging de Deurdreajers organi-
seert op donderdag 20 mei (Hemelvaart-
dag) een dauwtrappersdag voor jong en
oud. ledere belangstellende kan zich vóór
17 mei hiervoor opgeven (voor opgave en
kosten zie de advertentie elders in die
blad). Deelname ZONDER opgave is he-
laas niet mogelijk.

's Morgens wordt begonnen met een fiets-
speurtocht vanaf basisschool de Vorde-
ring. De samenstelling van de groepen is
vrij naar eigen keuze, maar wel geldt een
maximum groepsgrootte van 8 personen.

De tocht brengt u door de bosrijke omge-
ving naar een Vordense kampeerboerderj,
waar u de zelfmeegebrachte lunch kunt ge-
bruiken. Na de middagpauze volgt een bui-
tenprogramma met div. spelen; daar tus-
sendoor is er voldoende gelegenheid voor
een praatje, drankje of hapje, welke tegen
een redelijke vergoeding te koop zijn.
Rond de klok van 4 besluiten we de dag met
de prijsuitreiking.

Bij slecht weer vervalt de fietsspeurtocht,
maar wordt 's middags het spelenprogram-
ma op de deel van de kampeerboerderij af-
gewerkt. In dat geval kan men het adres te
weten komen door te bellen naarnr. 2910.
Bij twijfel over doorgang kan men voor 9
uur bellen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verschijning Contact
ed. Ruurlo/Vorden i.v.m.
Hemelvaartsdag
In deze week 17 t/m 21 mei zullen boven-
vermelde bladen l dag eerder verschijnen,
dus op woensdag 19 mei. Dorp Vorden
wordt dinsdagavond 18 mei bezorgd.

Inleveren van de advertenties hiervoor
gaarne vrijdag 14 mei a.s.

De redaktie

Kerkdienst in de Kapel de Wildenborch
Aanstaande zondagmorgen 9 mei zal er
D. V. ook een kerkdienst gehouden worden
in de Wildenborchse Kapel. Samen met de
organiste Mevrouw Kok-Ten Broeke wil-
len een paar meisjes uit de Wildenborch op
de fluit spelen.
We stellen dat erg op prijs!
Ja, het is a.s. zondag, de tweede zondag in
mei, ook moederdag. En het is al een beetje
(goede) traditie geworden dat het Kapelbe-
stuur dat feestelijk-fleurig laat merken
ook...
Kerkelijk gesproken heet de zondag, de
vierde zondag na Pasen of ook wel de vijfde
Péaszondag: „Zondag Cantate": Zingt de
Heer; naar de psalm van de zondag, psalm
98.
Iedereen is hartelijk welkom in de Kapel.
En natuurlijk in alle kerkdiensten die in on-
ze gemeente gehouden worden.

Gezamenlijke vergadering beide
moderamina
Volgende week dinsdagavond 11 mei ho-
pen de moderamina van de Gereformeer-
de kerk en van de Hervormde Gemeente te
Vorden weer samen te vergaderen; dit keer
in „de Voorde".
Het moderamen van de Kerkeraad is zo iets
als het dagelijks bestuur. Aan verschillen-
de termen en titels merk je nog altijd dat
eeuwenlang het latijn de taal van de kerk is
geweest. Om een paar voorbeelden te noe-
men: pastor, herder; scriba, secretaris,
schrijver; praeses, voorzitter; questor, pen-
ningmeester.
Op de genoemde gezamenlijke vergade-
ring van de moderamina zal overleg ge-
pleegd worden met enkele interkerkelijke
kerkeraadscommissies.

Dorpskerk open in de zomertijd
Ook dit jaar, zo is het de bedoeling, zal in de
zomerse vakantie-tijd de Dorpskerk weer
enkele dagdelen open zijn voor bezichti-
ging en ook als stilte-centrum. Enkele ge-
meenteleden zijn weer bereid om als gast-
vrouw/gastheer te fungeren. Ze zijn uitge-
nodigd voor overleg op volgende week
woensdagavond 12 mei in „de Voorde".

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: D.J. Gotink enE.J.A.
Roëling.
GEHUWD: geen.
OVERLEDEN: geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Dorpskerk zondag 9 mei 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 9 mei 10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra
19.00 uur Ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 mei W.A. Hout-
man, Vorden. Tel. 05752-2253.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 mei dr. Vaneker,
tel. 2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Vanaf vrijdag 12.00 uur t/m maandagmor-
gen 7.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, Tel. 1262, Graag bellen
voor half 9.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003, Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



TAARTEN
horen bij moederdag
Maak die dag gezellig met o.a.

- SLAGROOMTAART
- KWARKTAART
- MOKKATAART
- VRUCHTENTAART
- CHIPOLATATAART

Alles vers van de Warme Bakker

Bestel tijdig bij

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752.18

Voor moederdag:
Gezellige lampen of mooie en ge-
schikte electrische apparaten.

Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2122

Een lief en leuk

moederdagkado
vindt u bij

L0GA

LOG A Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Moederdag - Bloemendag
Geen idee!!
een bloemenbon is altijd welkom.

Bloemenspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN

EIKEN FAUTEUILS VOOR MOEDER
alleen bij

Fauteuil ALJAN
met interieur zitkussen

„ 485,-

voor
meeneem-

prijzen o.a.

Fauteuil ROLIEN

v.a.

En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 -Vorden- Telefoon 05752 -1523



Hartelijk dank aan allen voorde
felicitaties, bloemen en kado's
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijk.

M. EGGINK

A.EGGINK-WESSELINK

Vorden, Mei 1982
„Hoge Weide"
Kostedeweg 5

Hierbij onze hartelijke dank
voor al de bloemen, kado's en
kaarten die wij mochten ont-
vangen op ons 50-jarig huwe-
lijksfeest, het was voor ons een
heel fijne dag, mede ook na-
mens kinderen en kleinkinde-
ren.

J.W. WEIJS

J.WEIJS-MIGGELS

De Boonk 31
Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven en belangstelling be-
toond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man en onze zorgzame vader,
opa en schoonzoon

HENDRIK BEUMER

zeggen wij u hartelijk dank.

uit aller naam
W. Beumer-Lebbink

7251 MZ Vorden, mei 1982
Schuttestraat 18.

Voor de vele blijken van mede-
leven, welke wij mochten ont-
vangen, na het overlijden van
onze geliefde man, vader, en
grootvader

JAN DIRK MATHEUS MATERS

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam
E. Maters-Degenaar

Wichmond, mei 1982
Hackforterweg 1.

Kop en schotels voor moeder
of oma.
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters.

Rolluiken
de compleetste zonwering le-
veren wij in verschillende kleu-
ren en met alluminium en
P.V.C, lamellen.

ROLLUIKEN
bieden bescherming tegen
* kou - sneeuw - vorst - storm
* inkijk en geluid
* inbraak
* hitte en licht inval
Voor showmodel: informatie
en gratis plaatsing:

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Zondag 9 mei: Moederdag-
Bloemendag naar:
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman

CHARMANT!
Moderne sandalet
met 6 cm hak,
een prijspakker
van je «eiste!

Grote sortering spreukente-
gels
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TBMKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

• §
§

Oliebollen aktie s.v. Ratti a.s. ?
vrijdagavond + zaterdag §

§

JOHAN BOLINK
en

WILMA GROOT ENZERINK

gaan trouwen op donderdag 13 mei 1982 in
het gemeentehuis van Vorden om 13.45
uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats in de
Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te
Vorden, om 14.30 uur door Ds. J.R. Zijlstra.

U bent van harte welkom op onze receptie
welke gehouden wordt in Café-Restaurant
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden van
16.30-18.00 uur.

Vorden, mei 1982
Pr. Bernhardweg 2
Deldensebroekweg 21

Toekomstig adres:
Het Hoge 9, 7251 XT Vorden.

JOHAN ZOERINK
en

JANNIE VAN DEN VLEKKERT

gaan trouwen op donderdag 13 mei 1982
om 14.30 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
15.30 uur in de Geref. kerk van Vorden door
ds. J.R. Zijlstra.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in café-restaurant „De Bogge-
laar", Vordenseweg 32, Warnsveld.

Toekomstig adres:
De Haar 30
7251 CG Vorden.

INEKE VAN ZUILEKOM
ANTON JANSEN

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.45 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Wichmond door ds. C. Fortgens.

U ben van harte welkom op onze receptie
van 16.00-17.30 uur in café-restaurant „den
Bremer", Z.E. weg 37 te Toldijk.

Wichmond
Ockhorstweg 3
Hackforterweg 27

Toekomstig adres:
Mulderskamp 8
7251 EZ Vorden.

In plaats van kaarten

Dinsdag 11 mei zijn we 25 jaar getrouwd.
We hopen dit met kinderen, ouders, familie,
buren en vrienden te vieren.

JAN LINDENSCHOT
GERDA LINDENSCHOT-

OLDENBOOM

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in hotel Bakker te Vorden.

N ij landweg 1
7251 KK Vorden.

Zondag 9 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit D.V. samen te vieren met onze
kinderen en familie, buren en kennissen op
vrijdag 14 mei

LAMMERT RIETMAN
TOOS RIETMAN-TE KIEPTE

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal de
Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 RH Vorden, mei 1982
Baakseweg 12

Op 3 mei a.s. hoopt

Mevr. A. LIJFTOGT-JANSEN

haar 85-ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 8
mei a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in „Het
Pantoffeltje" te Vorden.

J.W. Lijftogt
J. Lijftogt-Boerstoel
H. Lijftogt
D. Lijftogt-Vos
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Wij zijn blij en dankbaar dat we u ook na- |
mens onze ouders mogen vertellen dat we §
gaan trouwen op vrijdag 14 mei 1982

§
Om 13.00 uur geven wij ons ja-woord in het §
gemeentehuis te Warnsveld

In plaats van kaarten

Zaterdag 15 mei a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40 jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

H.J. HEUVELINK
F.J. HEUVELINK-STEENBLIK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

Mei 1982
7231 PB Warnsveld
Vordenseweg 22

Zaterdag 15 mei hopen wij ons 40 jarig hu-
welijksfeest te vieren.

AJ. KONING
M. KONING-MEMELINK

Receptie van 16.00-18.00 uur in Hotel Bak-
ker te Vorden.

Zutphenseweg 36
7251 DK Vorden

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

GERRITJOHANESKES

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden: W. Eskes-Lenselink
Alphen a/d Rijn: Janny Dee-Eskes

Jan Dee
Sander en Arne

Linschoten: Anke Linders-Eskes
Marcel Linders

Vorden, 3 mei 1982
Willem Alexanderlaan 12
Postbus 32, 7250 AA Vorden.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren al-
daar, woensdag 5 mei van 20.00 tot 20.45 uur.
De crematie zal plaatshebben donderdag 6 mei om
14.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren.
Na de crematie plechtigheid is er gelegenheid tot con-
doleren in de zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat te Vor-

Heden ging plotseling van ons heen onze lieve broer en
oom

GERRITJOHANESKES
echtgenoot van W. Lenselink

Fam. Eskes, Dorpsstraat 42, Vorden.

Vorden, 3 mei 1982

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht van
het plotseling overlijden van onze directeur de heer

GJ. ESKES

In zijn wijze van leiding geven was hij ons een voorbeeld.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en
familieleden, die wij kracht toe wensen om dit verlies te
dragen.

Personeel van de Rabobank Vorden.

Vorden, 3 mei 1982

Bestuur en Raad van Toezicht van de Coöp. Raiffeisen-
Boerenleenbank "Vorden" BA. geven met leedwezen
kennis van het plotseling overlijden van haar geachte
directeur de heer

GJ. ESKES

op de leeftijd van 61 jaar.

Zijn inzet, nauwgezetheid en toewijding zullen bij ons in
dankbare herinnering blijven voortleven.

Vorden, 3 mei 1982

H. Tjoonk, voorz.
M. Groen, secr.

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Moederdag 1982

Herbergier denkt met U mee.

Het is bekend: bloemen houden van mensen
maar er zijn ook moeders die zo'n heerlijke salade wensen.
Het werk wordt een dagje gestaakt
door de vaders kan daar gemakkelijk op worden ingehaakt.

De salade is keurig op een wegwerp-schaal verwerkt
dus heren de afwas blijft beperkt
Dan heb ik nog dit verhaal;
U kunt ook gezamelijk eten vanaf deze schaal.

Want dan vaders uit Vorden,
bespaart U een stapel smerige borden.
Als verpakking hanteren wij een stevige doos
die wij zullen versieren met een rode roos.

Dan, het volgende is ook helemaal niet gek,
heren, wat dacht U van plastic wegwerp-bestek.
Op zo'n manier kan moederdag in Vorden,
voor het hele gezin heerlijk rustig worden.

(De Herberg 9-5-'82, Afdeling: advies en gemakzucht)

GOEDE RIJDERS
VERDIENEN

EEN
LAGERE PREMIE.

Dat vindt Nationale-Nederlanden en dat
vinden wij ook. Als u een aantal jaren schade-
vrij rijdt kan uw bonus (no claim korting) nu
oplopen tot maar liefst 75%.

Bovendien gelden er aanzienlijke premie-
voordelen als u 24 jaar of ouder bent en minder
dan 20.000 kilometer per jaar maakt. En bij
minder dan 12.000 km scheelt
het u nog meer. Hoeveel die
kortingen precies voor u
betekenen? Dat ver-
tellen wij u graag.

Ik wil vrijblijvend mijn premie weten.
Naam

Adres

Postcode.

Geboortejaar

Woonplaats

Aantal schadevrije jaren.

Hoeveel km rijdt u gemiddeld per jaar?.

Merk/type

Gewicht

Bouwjaar

Catalogusprijs

Huidige waarde _

-kg.

Antwoordnummer 15
7240 VE Vorden

Telefoon 05752-1531

assurantiekantoor + makelaars o.g.

KNIPTIP

Bij filmen is een zonnekap on-
ontbeerlijk. Want als de zon
rechtstreeks in de lens schijnt,

worden de kleuren minder briljant.

Wij delen onze cliënten mee, dat in verband
met het overlijden van onze directeur
de bank op

DONDERDAG 6 MEI A.S.

de gehele dag gesloten is.

COÖP. RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK „VORDEN" B.A.



nee meer
OlIofUlay
125 ml
van 7.75 voor eenFenjalzeep

In plastic doos
4 geuren
van 3.95 voor

Fenjal bodylotion
150ml+tube
douchecreme
150 gr. samen
van 13.25 voor toe/n
Carte Blanche
eau de tollette
30 ml
van 14.95 voor

Cocospalm
alleen bij uw
VS markt

Geldig van 6/5 - 8/5Voor moederdag! Geldig van 6/5 • 8/5 Coberco
karnemelk
pak 1 liter
nu

Verwen moeder met een heer
lijk feestdiner.....
Aardbeien
bakje a 250 gr.

Magere
varkens-
lappen
500 gram 4.98
kilo

Groot assortiment
Vetplantjes
per stuk 1.75
2 voor

De Heer
gevulde chocolade
repen
pak 3 stuks
van 2.10 voor

Hellema kokos of
plndakoeken
per pa k
van 1.35 voor

OT

109
Arks frlskoos
pak a 6 stuks
van 2.09 voor 179
Busslnk
ontbijtkoek
500 gram
van 1.89 voor

159
Haust
paneermeel
van 0.85 voor

Calgon
vat 3 kilo
van 19.95 voor17?s
Heinz sandwich
spread
per pot
van 2.49 voor

i

219
Haring in
tomaïensaus
groot blik
400 grom
van 2.59 voor

919
Flitsrijst
pak 400 gram
van 0.99 voor

Goudo's glorie
fritessaus
per emmer
van 2.49 voor

Klok hagelwit
koffer 2 kilo
van 4.95 voor

Superschoon
zeeppoeder
zak 2 kilo
vaste prijs

Bon China
Kop&schotel
"Charllne"
In geschenk-
verpakking
van 13.95 voor

395
Boldoot
eau de cologne
23 ml+zeep
van 9.95 voor d?5

Treffina
make-up tas
met spiegel
4 kleuren
van 6.95 voor

395
Baronie
bonbons
doos 400 gram
van 5.45 voor

475

Bami of
nasivlees
250 gram

948
Bretons
gehakt
500 gram 4.98
kilo

898
Kuikenbouten
kilo

Kipburgers
panklaar
4 stuks

398
Maandag-dinsdag-woensdag
Mager
runfer-
gerrakt
kilo

Maandag
Verse worst

9??
790

Boterzachte
Sperzie-
boontjes
500 gram

995
Panklare, kleine
Aard-
appeltjes
750 gram

1e kwaliteit m JLf%
Champignons +i OO
250 gram f •

Fen schouderklopje voor

>flfep/
bos snijbloemen^Jlier een
greep uit ons assortiment.

Goldcrest ,
moderne licht-
groene kamer-
conifeer. Niet t(
kan zowel in een
een koude kamer.

875
it houden,
rme- als in

Alleen bij uw VS markt van één
van de beste orchideën-
kwekers van Nederland, een
superkwaliteit
Orchidee
met groen op
een vaasje in
ka doyer-
pakking,
voor slechts...,

ATTENTIE! Vanaf donderdag 6
mei staat al dit moois te pron-
ken in de bloemenafdeling van
uw VS MARKT voorzien van ver-
zorgingstips en zoals u van ons
gewend bent alleen 1e kwali-
teit. Wacht u niet tot de laatste
dag, dit om teleurstellingen te
voorkomen.

Old navyru
fles 0.7 liter

Coppelstock
vieux
fles 1 liter
nu

Neerlandla
chocolademei
pak 1 liter
van 1.19 voor fl»
Bessola
pak 1 liter
van 2.09 voor 179
Jacky
comoineer-
kwark
225 gram
van 1.33 voor

Carnaby
grote
slagroom-
taart
1000 a ram
per stuk

115

$95
Boerenwlt
800 grom
gram gesn.

489
Rozijnen
volkorenpuntjei
6 stuks
nu voorPracht

Schefflera
regelmatig
water geven, verlangt een
lichte standplaats.

Vleeswaren
Johma
sellerie-
salade
150 gram

Woensdag
Gehakt
50% varkens en
50% rund
kilo Pracht

Phoenix
potgrond
steeds vochtig
houden.

Snijworst
grof of fijn
150 gram

Gekruide m XO
achterham +t O w

Leverkaas
100 gram

RKTZeelandia
zure haring
pot 300 gram
nu

",tfi^Zwaarverzih«de klassieke
iSffidepdÉjesbqDouweEgJbats koffie.
S« t 2 Irpck*» wor UJOt 2 OE^Wuwtjc. rf voor BOO «wnfcpuntoi.

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLD l RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN Geldig van 6/5 • 12/5 '82
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TWEEDE BLAD
Donderdag 6 mei

44e jaargang nr. 8

Oranjevereniging bood in samenwerking
met diverse verenigingen een goed
programma op Koninginnedag

Ondanks de slechte weersomstandigheden toch een geslaagd feest
Jammer was het dat men moest uitwijken
naar het Dorpscentrum voor het optreden
van de dansgroepen. Achter de O.L. School
zouden deze dansen beter tot hun recht /ijn
gekomen. Vooral voor de vendeliers uit Stok-
kum was de ruimte te klein.

Donderdagavond startte men met het to-
neelstuk „Eigen aard is goud waard", ge-
speeld door T.A.O. Wildenborch. De be-
zoekers hebben volop genoten van dit dol-
komische toneelstuk; de verschillende rol-
len werden door de toneelspelers goed ver-
tolkt.
Vrijdagmorgen begon het feest met een au-
bade, klokluiden en het hijsen van de vlag
door de padvinders.
De heer Schipper, voorzitter van de oranje-
vereniging, opende het feest met een toe-
spraak, waarna hij het woord gafaan burge-
meester Vunderink. Met het zingen van
het Vordens Volkslied en het Wilhelmus
werd de aubade afgesloten.
De kinderen uit de klassen 2,3 en 4 der la-
gere scholen gingen naar het Dorpscen-
trum waar ze bezighouden werden door
poppentheater „De Trekwagen" met het
koninginnedagspel. Voor de oudere jeugd
was er een oriënteringsrit per fiets.
De uitslagen zijn: meisjes 12 jaar: l. Karin
Groot Jebbink; 2. Ans Jansen; 3. Edith
Schouten. Idemjongens: 1. Freddy Golstein;
2. Ronald Bosch; 3. Peter Kroesen. Meisjes
13/14 jaar: l. Berdie Besselink; 2. Wilma
Wentink; 3. Heide Brinkennk. Idem jon-
gens: 1. Eric Berendsen. Meisjes 11 jaar: 1.
Willemien Bulten; 2. Suzanne Remmers; 3.
Jennie Elbrink. Idemjongens: I. Mark Nieu-
wenhuis; 2. Jeroen Oosterink; 3. Harm
Harmsen. Volwassenen: 1. J. Doornebosch;
2.1. Doornebosch; 3. I. Heuvel in k.

Henk Barendsen
schutterskoning
Bij het vogelschieten liet Henk Barendsen
zien, dat hij het schieten nog niet verleerd
is (21 jaar geleden n.1. was hij ook schutters-
koning). Ook nu knalde hij de romp van de
vogel naar beneden. De verdere uitslagen
van het vogelschieten zijn als volgt:

2. (kop)JanSchurink;3. (linkervleugel) Ben
Wunderink; 4. (rechtervleugel) G. A rendsen;
5. (staart) Eddy Stokkink.
Uitslagen overige evenementen: Buks-
schieten personele baan: 1. A.J. Eskes; 2.
mevr. Uiterwijk- Winkel; 3. D. Eskes.
Buksschieten vrije baan: 1. G.J. Oltvoort;2.
H. Nielsen (Denemarken); 3. H. Bosman.

Het dogcar-rijden was ook dit jaar weer een
sukses. Jo Sloot behaalde de eerste plaats,
mevrouw Krooy werd tweede en Katja van
Biljouw derde.

Middagprogramma
De folkloristische optocht werd gefor-
meerd bij het bejaardencentrum, wat door
de bewoners van het bejaardencentrum
zeer op prijs werd gesteld. Aan deze op-
tocht namen deel: de boerendansgroep
„De Knupduukskes" uit Vorden; folklori-
stische dansgroep uit Wieringerwaard; fol-
koristische dansgroep „Gudbjerg" uit De-
nemarken; folkloristische kinderdans-
groep „De Stedeker Krummels" uit Die-
penheim; vendeliersgroep „St. Oswaldus-
gilde" uit Stokkum; muziekvereniging
„Sursum Corda"; muziekvereniging „Con-
cordia".
Terwijl de schooljeugd in ouderwetse kle-
derdracht meedeed. Een jury beoordeelde
wie het meest originele idee had bedacht.
De deelname hieraan had wel wat groter
mogen zijn.
De totale optocht was met de dansgroepen,
vendeliers en muziekverenigingen een
kleurrijk gezicht. Na een rondgang door
het dorp werd bij het Dorpscentrum de
stoet ontbonden. In de zaal werden de-
monstraties gegeven door de dansgroepen
en vendeliers, wat zeer in de smaak viel bij
het publiek. Het Dorpscentrum voldoet
zeer goed aan zijn funktie als dorpshuis, al
is het op zo'n toeloop van mensen niet be-
rekend. De beheerder wist evenwel alles in
goede banen te leiden. Voor de Oranjever-
eniging is het te hopen, dat men Koningin-
nedag landelijk zal gaan vieren op 31 au-
gustus, want dan is de kans op beter weer
groter.

Huldiging
Schutterskoning
De Schutta^fcning en-koninging werden
afgehaald IWr muziekvereniging „Sur-
sum Corda" met een open landauer van in-
spanning „In de Reep'n". Tevens had de
heer Bakker zijn grote koets beschikbaar
gesteld voor de commissie vogelschieten.

Voor het 'Mffes van het Dorpscentrum
werd er een demonstratie gegeven door de
vendeliersgroep „St. Oswaldusgilde" uit
Stokkum. De kroning van de schuttersko-
ning vond plaats in het Dorpscentrum.
De voorzitter van de Oranjevereniging be-
dankte alle medewerkers voor hun inzet en
spontane medewerking.

Avondprogramma
In de jeugdsoos was de belangstelling van
de jeugd goed te noemen. Allen genoten
van „Son of Tarzan". Deze vormde in z'n
eentje een gehele rock-band, bediende
met zijn voeten een kompleet drumstel,
met zijn handen een gitaar en zong er ook
nog bij.

Voor de ouderen was er in diverse zalen
dans- en stemmingsmuziek. Over belang-
stelling had men niet te klagen. In het dorp
was het overal afgeladen vol, terwijl zelfs
bij café-rest Eijkelkamp op het Medler de
zaal totaal bezet was met danslustigen. De
kermisexploitanten hadden vrijdag ook al
goede zaken gedaan.

De beide plaatselijke muziekkorpsen Con-
cordia en Sursum Corda verleenden op de-
ze feestelijke dag hun medewerking.

Het bestuur van de Oranjevereniging kan te-
rugzien op een zeer geslaagde dag. Wij heb-
ben van het bestuur vernomen dat voor de
voorbereiding van de festiviteiten, die het
volgend jaar zullen plaatsvinden, nu al kon-
takten gelegd worden. Verenigingen, die het
volgend jaar willen meewerken of suggesties
hebben, worden verzocht zo spoedig moge-
lijk kontakt op te nemen met één der be-
stuursleden.

Deense dansgroep
De folkloristische dansgroep uit het Deen-
se Gjudberg heeft zich tijdens het Konin-
ginnefeest prima vermaakt. Bij de traditio-
nele festiviteiten zoals vogelschieten en
buksschieten waren de Denen volop van
de partij. Zelfs gelukte het een zekere mijn-
heer Nielsen om bij het buksschieten vrije
baan een tweede plaats te veroveren.

De dansgroep uit Denemarken was hier
op uitnodiging van „De Knupduukskes"
om 's middags mee te werken aan een fol-
kloristisch optreden. Donderdag werd een
bezoek gebracht aan de Keukenhof en za-
terdag bezocht men Giethoorn. Zaterdag-
avond werd een verbroederingsfeest ge-
houden in bar-bodega „'t Pantoffeltje", wat
zeer gezellig was. Zondag 2 mei werd de te-
rugreis naar Denemarken aanvaard.

Diefstal foto-camera met
statief
De firma Foto Dolphijn heeft dinsdag aan-
gifte gedaan van diefstal van een camera
met statief. De diefstal is op klaarlichte dag
geschied. De dief moet wel kennis van za-
ken hebben gehad, want het betrof een zo-
juist in Nederland geïmporteerde Nicon
F.M. 2.

2 auto's total-loss
Bij paal 34 in de Wildenborchseweg
schampten twee auto's in de bocht. Beide
auto's, eigendom van H.J.B.M. uit Lo-
chem en H.L. uit Zelhem waren total-loss.
Het ongeluk geschiedde doordat een van
de bestuurders de macht over het stuur
verloor.

Gebeten door hond
Bij de politie is aangifte gedaan doorjonge-
man B., die was gebeten door de hond van
de heer H. uit de Kranenburg. De broek
was vernield, de jongeman kreeg een teta-
nus-prik.

de Kranenburg en zaterdag in het Dorp
Vorden.

Geen voorrang
Op 't Jebbink/Mispelkampdijkgaf A.B. uit
Vorden geen voorrang aan G.A.H., even-
eens uit Vorden. Er deden zich geen per-
soonlijke ongelukken voor, wel was er nog-
al materiële schade.

Twee zenders uit de lucht
geplukt
De politie heeft in samenwerking met de
PTT twee geheime zenders uit de lucht ge-
haald. Het betreft zender „Blondie" van
H.K.H. uit Hengelo en „Betsie" van
A.B.B., eveneens uit Hengelo.

Inbraak kantine
Op l mei is ingebroken in heü^chuis van
de v.v. Vorden. Door het insiBw van een
ruit kreeg de dader via een beweegbaar
raam toegang. Elf pakjes van de Weduwe
en wat snoepgoed wordt vermist.

Schoorsteenbrand^
De brandweer is op 2 mei gealarmeerd bij
een schoorsteenbrand bij de fam. H. aan de
Heijendaalseweg 2.
De brandweer wist de brand snel te blus-
sen. Wel bleek dat i.v.m. gebruik van open
haard de schoorsteenkanalen dik waren
aangekoekt. Er ontstond nog wel wat scha-
de aan de vloerbedekking door roetwater.

Achtervolging
In de nacht van 2 op 3 mei heeft de rijkspo-
litie de achtervolging ingezet op een inwo-
ner van Zutphen, die in Hengelo schoten
op een woonwagen zou hebben afgevuurd.
Bij die achtervolging en aanhouding wist
hij — ondanks het feit dat de politie van
haar vuurwapens gebruik maakt, uit han-
den van de Vordense politie te blijven.
Woensdagochtend meldde hij zich vrijwil-
lig ten politiekantore te Zutphen. De dader
werd na het afleggen van een bekentenis
ingesloten.

Landbouwtelling
Vorige week dinsdag hield het C.B.S. de zo-
genaamde landbouwtelling in zaal Eskes te
Vorden. Van de verwachte 336 bedrijven
deden 264 hun aangifte. De resterende 72
krijgen nog een herkansing op 18 mei a.s.
v.m. in dezelfde zaal.

Jeugd Vorden opnieuw
sterk
De tweede competitiedag in Hengelo-G.
heeft de jeugd van de touwtrekvereniging
Vorden opnieuw laten zien een duchtig
woordje mee te spreken in de competitie.
Bij de afdeling Jeugd-A werd beslag gelegd
op de eerste plaats, bij Jeugd-B werd Vor-
den tweede.
De senioren waren niet zo succesvol als de
eerste competitiedag, gezien de uitslagen:
720kg:Eibergen I4pnt, Bisons 12 pnt, Heure
10 pnt. 640 kg: Eibergen 13 pnt, Bussloo 10
pnt, Des 8pnt. 640 kgB:Heure 14pnt, EHTC
11 pnt, ErichemSpnt. 640 kg C:EHTC 14pnt,
Eibergen W pnt, Erichem 10 pnt. 640 kg D:
Bekveld 13 pnt, Oosterwijk 113 pnt,, Ooster-
wijk 2 12 pnt.
Jeugd-A: Vorden 12 pnt, Bathmen 8 pnt en
Bisons 4 pnt. Jeugd-B: Eibergen 16 pnt, Vor-
den 9 pnt en EHTC 5 pnt.

Oliebollenaktie s.v. Ratti
A.s. weekend houdt s.v. Ratti 'n Oliebolle-
naktie ter versterking van de kas. De ver-
koop zal plaatsvinden op vrijdagavond op

AGENDA

10 mei Fietstocht K.P.O.
12 mei H.V.G. Vorden dorp
18 mei Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
19meiNed. B.v.Pl.Vr.
27 mei Bejaardenkring Dorpscentrum
l juni Reisje K.P.O.
1 juni Rijwielvierdaagse V.R.T.C.
2 juni Rijwielvierdaagse V.R.T.C.
3 juni Rijwielvierdaagse V.R.T.C.
4 juni Rijwielvierdaagse V.R.T.C.

Uitslag
ballonnenwedstryd
Deurdre^jers
De winnaars van deze wedstrijd, welke op
zaterdag 20 febr. j.l. is gehouden, is als
volgt: 1. Wenneke Zweverink, Ruurlose-
weg 16, kaart gevonden te Bloemendaal. 2
t/m 4 Gerben te Veldhuis, O. Ztph.weg l O,
Milka van Est, Nieuwstad 15, Jeroen Thij-
sen, Wiemelink 55, kaarten allemaal gevo-
den te Haarlem. Deze 4 kinderen hebben
een leuke prijs gewonnen, welke ze kun-
nen afhalen bij mevr. J. Kruip, het Hoge 52.
Het aantal terugontvangen kaartjes was dit
jaar gering, hetgeen doet vermoeden dat
het merendeel helaas in zee is terechtgeko-
men; er was deze keer geen enkele buiten-
landse terugmelding. Winnaars proficiat!

Kontaktavond Vordens Mannenkoor

Zaterdagavond hield het Vordens Mannenkoor in de zaal van hotel Bakker een kon-
taktavond voor donateurs, leden en twee gastkoren: Vordens Dameskoor en Henge-
lo's Gemengd Koor.
Nadat de voorzitter van het Vordens Mannenkoor ter inleiding een openingswoord
had gesproken zongen achtereenvolgens het Vordens Dameskoor onder leiding van
de heer Peter Rouwen, het Hengelo's Gemengd Koor van de heer Bert Nyhof en ten-
slotte het Vordens Mannenkoor eveneens onder leiding van de heer Bert Njjhof. Het
programma was door de koren afgestemd op het karakter van de avond: het was ge-
varieerd van licht tot klassiek. Door de drie koren werd met grote inzet en op uitste-
kend niveau gezongen.

Huldiging
L.B.M. Westerhof
Ter afsluiting van het zanggedeelte sprak
de sekretaris van het Vordens Mannen-
koor, de heer.J.H.W. Tap. Na alle mede-
werkenden te hebben bedankt voor hun
bijdrage aan de uitvoering en na melding te
hebben gemaakt van de voor dit jaar reeds
geplande uitvoeringen van het Vordens
Mannenkoor, had hij een verheugende
mededeling: in het Vordens Mannenkoor
was een jubilaris (25 jaar koorzanger) in de
persoon van de voorzitter, de heer L.B.M.
Westerhof.
Vervolgens werd namens het Vordens
Mannenkoor de jubilerende voorzitter
door de heer Tap toegesproken. Deze me-
moreerde dat de jubilaris als koorzanger
was begonnen bij het Ettens Mannenkoor
en in 1965, na zich in Vorden gevestigd te
hebben, was overgegaan naar het Vordens
Mannenkoor. Op deze tweede periode van
de 25 jaren ging spreker nader in en stelde
al direkt vast dat de heer Westerhof sinds
november 1969 nu twaalfenhalfjaar voor-
zitter is van het koor. Aan de hand van de
ontwikkeling van het koor in de loop der ja-
ren prees hij de voorzitter om diens initia-
tiefen doorzettingsvermogen. Bij deze hul-
diging betrok hij ook mevrouw Westerhof
vanwege haar opvatting dat haar man zijn
hobby als koorzanger niet zal mogen mis-
sen. Als dank en erkenning overhandigde
hij de jubilaris een delftsblauw wandbord
en aan mevrouw Westerhof een boeket
bloemen.
Vervolgens sprak namens het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond de heer J. En-
gels. Deze prees de jubilaris om zijn inzet
en gaf als zijn mening dat het koor trots kan
zijn op zo'n voorzitter. Hij spelde dejubila-
ris het ere-insigne op en reikte hem de oor-
konde van het KNZV uit ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum als koorzanger.
Spontaan volgden als sprekers de voorzit-
ters van de beide gastkoren, mevrouw
M.G. Klein Brinke-Gotink en de heer W.
Geurtzen, die de jubilaris dankten voor de
goede samenwerking met hun koren (resp.
Vordens Dameskoor en Hengelo's Ge-
mengd Koor) en hem van harte feliciteer-
den.
Met een door het Vordens Mannenkoor
meerstemmig gezongen toastlied op de ju-
bilaris werd de huldiging besloten. Hierna
verliep het gezellig samenzijn met muziek
van het Datos-kwartet in een uiterst gezel-
lige sfeer.

Jaarvergadering
Maandagavond hield het Vordens Man-
nenkoor haar jaarvergadering onder voor-
zitterschap van de heer L. Westerhof. De
Vergadering gaf blijk van een grote bereid-
heid tot aktiviteit. Er zullen dit seizoen
weer diverse concerten worden gegeven.

Zo al er op 13 december een concert wor-
den gegeven in de Christus Koningkerk,
met medewerking van de Gebr. Brouwer
(piano en trompet). Zondag 4 juli vindt er
een concert plaats vóór het kasteel Vorden
met medewerking van de muziekvereni-
ging „Concordia". Maandag 30 augustus
staat er een zomerconcert gepland in de
Hervormde Dorpskerk in samenwerking
met organist Rudy Verstraten. Tenslotte
twee kerstconcerten: 21 december in Hen-
gelo in samenwerking met het Hengelo's
Gemengd Koor; en ongetwijfeld in de Her-
vormde Dorpskerk in samenwerking met
het Vordens Dameskoor en het Chr. Ge-
mengd Koor.

Het plan is om in het najaar een tegenbe-
zoek te brengen aan de Chrogemeinschaft
Disteln in Duitsland. Dit koor was in sep-
tember 1981 in Vorden op bezoek.

Kluh van 50
Het is de bedoeling om een stichting op te
richten met als doel meer aktiviteiten te
ontplooien en het koor meer financiële
armslag te geven. Vooral aan public rela-
tions zal meer aandacht moeten worden
besteed.

\
Bestuursverkiezing
Als gevolg van periodiek aftreden kwamen
twee plaatsen in het bestuur vrij. In deze
vakatures werd voorzien door verkiezing
van de heren B.J. Bloemendaal (uit Vor-
den) en F. Süeters (uit Hengelo). De heer
Bloemendaal zal de funktie van penning-
meester op zich nemen.

Tenoren
Het koor telt momenteel 56 leden. Hetaan-
tal tenoren dient echter dringend uitge-
breid te worden; vooral de eerste tenoren
(dat was zaterdag ook duidelijk te horen,
wat zeer jammer is). Dus heren zangers,
schroom niet, kom maandagavond naar
het Dorpscentrum in zaal 19. Kom eens
vrijblijvend een kijkje nemen bij het Vor-
dens Mannenkoor.
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Domineesteeg 14 S

Ruurlo. Tel. 2896 l

is laag in zijn prijzen en hoog in kwaliteit en service

Wild leren kussens 3 - 1 - 1
Ook leverbaar in 3 - 2 - 1 zits

ZWAAR
MASSIEF
EIKEN
BANKSTEL
NU

3290,-

ZWAAR MASSIEF
EIKEN EETHOEK*
Met natuur biezen zitting

Compleet nu:

1590,-
RUSTIEK EIKEN
TOOG KAST
met massief front
150 breed 1890,-

BIJ AANKOOP VAN

BANKSTEL 3290,
KAST 1890,
EETHOEK 1590,

6770,
Extra korting 300,

NIEK VAN
HUNNIK-
PRIJS 6470,



WIN EEN FIETS VOOR NIETS!
Maar u moet er wel iets voor doen.

Op vrijdag 7 mei van 2-21 uur en zaterdag 8 mei de gehele dag

GROTE TWEEWIELERSHOW bij

Rijwiel- en garagebedrijf

WIM ZEEVALKINK
in Wichmond, Dorpsstraat 20, Tel. 05754-268

Boven in de showroom staat een fiets bepakt met tassen boodschappen,
als u het juiste of het dichtst bijzijnde gewicht raadt is de fiets voor u.

U bent van harte welkom. Een drankje en hapje staat voor U klaar.

Hier uitknippen

Volgens mij weegt de fiets incl. de boodschappen

gram

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.:...

Dit strookje tijdens de show inleveren aan de zaak.

Profiteer van onze speciale
aanbiedingen

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie
Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-20 26

FORPI DO'S

topkwaliteit
tapijt gordijnen
en tafelkleden , .

uit onze folder!

*PX

allerlaagste
prijzen/

lubbers
OirüKQO

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

e Gazelle-toer!
Da's een goed advies. Want fietsen op

een Gazelle is zoiets als zweven
op twee wielen. Moeiteloos voor-
uitkomen. Eindeloos genieten.
Gazelle fietsen zijn fietsen van
formaat in vele modellen,

\ kleuren, uitvoeringen.
Zie onze fonkelende Gazelle-
fietsen. En de fraaie Gazelle
Weurenfolder.

Wilt u meer weten?
Wij zijn graag uw vraag-
baak.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11. Hengelo Gld. Tel. 05735-7278

•i

GAZELLE fietsen •
rijden op l

VREDESTEIN banden.1

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Gevraagd: aardbeienplukkers
(van ca. begin juni t/m 1/2 juli).
Te koop spinazie en rabarber.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, Tel. 05752-6659

Adverteren
doet

verkopen!

HEREN!!!!
Wij gaan door met onze actie

Bij aankoop van een costuum of combinatie een

OVERHEMD GRATIS van circa f 59,- of de helft in contanten.

Vrijdags koopavond
ook open van 6-7 uur.

Ruurlo

Grandioze

4̂ *̂ *̂7*. m ia.s.t/m zaterdag 15 mei
De klokken worden gratis gebracht en opgehangen. Op alle klokken 10% korting. (Uitgezonderd aanbiedingen)

m^ -^r ̂ v

fiïlh
Horlogerie-goud-zilver-optiek Spalstraat 15, Hengelo (Gld) Tel 05753-1374



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Zondag 9 mei: Moederdag-
Bloemendag naar:
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman

Voor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate corti-
forrn en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
lock naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSeWEG 79 VOBDEN TEL O5752 1971

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

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

NK-mvM.ufl4 Vorck-n I c l c l o o n 0?7<2 -l W,

Grindtegels vanaf f 3,25 per
stuk
Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Vorden. tel 05752-1486.

Cement f 11,- per zak è 50 kg.
Doe Het Zelf Centrum Harmsen
Tel. 05752-1486.

Te koop: 1 eiken eetkamerta-
fel, rond 110 cm, f 200,-.
Tel. 05752-3371.

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

De bladenman heeft "het aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen-
man bellen.
Tel. 05735-2532.

VOOR41VW

Wapen- en Sporthandel

Martens
stttds doeltrefftndl

Zutphenseweg Vorden

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Bloemen-
honlng,
grote pot
900 gram

Cöbber extra
conflture,
pot
450 gram,
aardbeien,
kersen,
abrlkozen of
ananas

Vierkante biskwie,
pak 170 gram
Karaat halvarine,
kuip 500 gram
Becel voor de koffie,
fles 0,5 liter
Halfvolle koffiemelk,
fles 1000 gram
Mayonaise,
pot 500 ml. -
Augurkjes,
zoetzuur, 5/4 pot

75

159
169
129
179

Zilvermerk koffie,
pak 250 gram, gemalen, oc.
vacuüm verpakt, Vrij Produkt—Oü4
Tarwebloem,
kilo
Macaroni,
pak 500 gram
Spaghetti,
pak 500 gram
Worstebroodjes,
pak 10 stuks

99
59
79

369
Chocoladetabletten,
100 gram, melk,
puur of hazelnoot

Hele Edammer,
plm. 1700 gram

Hand- of
perssinaas-
appelen,
31 stuks,
ca. 4 kilo

ijal toiletzeep,
stuk 100 gram 199
Fenjal crèmedouche, ZQQ
flacon 150 gram Uu u

995Pedaalemmer,
met decor, inhoud 12 liter.

Gracieus bonbons, /1QQ
Van de Baronie, doos 400 gram "tïtJ

Kop en schotels,
vanaf

Kunststof terrasstoel,97Qi;
lage, wit, weerbestendig Lrf ,uCJ

69.95met 6 cm. dik kussen

•m Ramos sherry,
fles 0,7 liter, diverse smaken
Mateus rosé,
f les 0,74 liter_
Frisdranken,
hele liter, sinas, citroen,
olaofjewel

499

599

79

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 8 mei a.s.

Champignons,
Hollandse, 250 gram
Grote bloemkool,
per stuk
Galia meloen,
per stuk
Sperziebonen,
import, 500 gram
Rode grapefruits,
5 stuks
Sla,
grote krop_

159
249
249
249
299
59

integen-
deel, we
knokken
elke week
voor de
laagste
prijzen!
zo nou-
den we
het goed-
koop.

Mars, ,._
pak 3 stuks- -145
Golden Wonder chips, Cft
paprika of naturel, zak 120 gram 00
Wokkels,
paprika of naturel _ _
Dreft, .Q0
koffer 1100 gram 4ÖU

119

Nivea crèmebad,
flacon 500 ml
Gemengde groente,
half blik
Halve perziken,
half blik

399
99
99

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 8 mei a.s.

Varkenslappen, 0
mager, kilo 849
Verse worst,
kilo
Kuikenfilet,
500 gram

Stationsplein 31, Zutphen

PRIJS-SLAG
Nieuwstad 5, Vorden

Een leuke damesmuil
voor f 25,-

Dat heeft Wullink voor moederdag. Met open en
gesloten teen. En in de modekleuren wit, blauw
en beige.

WULLINK
Dorpsstraat 4, Tel. 1342

vooraan in schoenmode

VOOR MOEDER:
'HS/HC6RM6T200-

Verkrijgbaar bij:

De lichtgewicht met 8 steken. Een betrouwbare lichtgewicht
met vrije arm. Met o.a. stikkende zigzagsteek, overlocksteek,
blmdzoomsteek die
onzichtbaar zomen mogelijk
maakt. Prijs: f 699.- SINCER

kreatief
centrum

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 6 mei
44e jaargang nr. 8

Varkens komen om in vlammen

By een brand in een varkensschuur zyn ongeveer 15 fokzeugen en zo'n 45 biggetjes om het leven gekomen. Afgezien van deze
zestig dieren, moesten vier fokzeugen op advies van de dierenarts voor een noodslachting naar Zutphen worden getranspor-
teerd.

De familie H.J. Bannink die bij de totaal uitgebrande schuur woont en van wie de dieren waren, werd omstreeks vijf uur
opgeschrikt door het springen van golfplaten. De schuur die hoofdzakelijk uit hout was opgetrokken stond toen al in lich-
terlaaie. Voor de brandweer, die snel ter plaatse verscheen, viel er weinig meer te blussen. Men waakte er hoofdzakelijk
voor dat de brand niet naar de boerderij kon overslaan. De totale schade door de brand, waarvan de oorzaak nog niet kon
worden vastgesteld, wordt geschat op bijna 100.000 gulden. De heer Bannink is wel tegen zo'n calamiteit verzekerd.

S.V. Ratti l kampioen

ZUTPHEN 4 - RATTI 0-3
S.V. Ratti trok direct snel ten aanval. Maar
de nervositeit speelde duidelijk parten.
S.V. Ratti probeerde rust in de ploeg te
brengen, wat na ongeveer een kwartier spe-
len ook lukte. Er werd beter geplaatst en
goede combinaties opgebouwd. Na twintig
minuten had het resultaat toen Hendrik-
sen het eerste doelpunt voor S.V. Ratti op
het scorebord bracht. Enkele minuten
voor rust werd M. Overbeek goed aange-
speeld door A. Peters. M. Overbeek maak-
te geen fout en scoorde 2-0.

Na rust hetzelfde spelbeeld. Zutphen werd
teruggedrongen en S.V. Ratti beheerste
het spel volledig. Er moest nog ongeveer
een kwartier gespeeld worden toen J.
Waarle keurig werd aangespeeld door
Ruud Heuvelink. Waarle liet 3-0 aanteke-
nen met een hard en zuiver schot in de lin-
ker benedenhoek. De doelman was kans-
loos.
Het bleef bij 3-0. Maar het kampioenschap
was een feit.

RATTI l - SP. EEFDE 2-5
(zaterdag)
Ratti begon de wedstrijd met 2 invallers.
Keeper Wassink was nog steeds gebles-
seerd. Overigens mag vervanger Lubbers
op een uitstekende wedstrijd terugzien. Hij
heeft veel reddingen verricht.
Met Eefde iets meer in de aanval, wat het
eerste halfuur niets uithaalde, was het ook
Ratti dat kansen kreeg. Smeitink en Nijen-
huis waren dichtbij een doelpunt, maar het
geluk was hun niet mee. In de 32e minuut

scoorde Eefde, bij een aanval op rechts in
de uiterste rechterhoek boven in het net. In
de 34e minuut was het opnieuw raak, door
een uitgespeelde aanval van Eefde konden
zij scoren 0-2. Dit was ook de ruststand.
Na de thee kwamen de gasten opnieuw tot
doelpunten. In de 57e minuut, stond Ratti
even stil na een overtreding tegen Won-
nink, maar scheidsrechter Wijngaarden,
die overigens een uitstekende wedstrijd
floot liet doorgaan, zodat Eefde gemakke-
lijk kon scoren, 0-3.
Na 75 minuten spelen, kwam Eefde op 0-4,
hoewel er sprake was van buitenspel. Ratti
bleef hard werken, en zij konden iets terug-
doen. H. Klein Ikkink schoot van dichtbij
hard in: 1-4. Toch was het opnieuw Eefde
die er in de 82e minuut 1-5 van maakte.
Voor Eefde was de buit binnen. In de laat-
ste minuut kon G. Waarle er nog 2-5 van
maken. Van zeker vijftien meter afstand
schoot hij hard en laag in het doel. Beide
partijen hebben hard gewerkt. Voor Eefde
waren de punten belangrijk voor een nog te
behalen kampioenschap. Voor Ratti waren
de punten nog belangrijker, om de degra-
datie te ontlopen. Maar er blijft nog steeds
hoop. Als Ratti zo blijft spelen als tegen
Eefde dan worden de komende wedstrij-
den tegen Eerbeekse Boys en E.G.V.V. ge-
wonnen.

RATTI:
UITSLAGEN/PROGRAMMA
Afd. jeugd: Ratti al -Steenderen al 2-7;Sp.
Lochem - Ratti b 15-3. Afd. zaterdag: Ratti I
- Sp. Eefde 12-5; A l men 3 - Ratti 2 2-2; Ratti
3 - A l men 5 2-6. Afd. zondag: Zutphen 4 -

Ratti l 0-3 (kampioen); Ratti 4 - Oeken 6 1-
1. Afd. dames: Ratti I - De CJV'ers 8-0; Zut-
phen - Ratti 2 3-0.
Programma
Afd. jeugd:SHEal-Rattial;Rattibl-Lon-
ga '30 b3; Ratti cl - Witkampers c3. Afd. zon-
dag: De Hoven 3 - Ratti 1; Ratti 2 - Zutpha-
nia 5; Ratti 3 - Erica 76 8; Ratti 4 - Wamsv.
Boys 4. Afd. zaterdag: E.G. V.V. l- Ratti 1;
Ratti 2 - A.Z.S. V. 7; Voorst 2 - Ratti 3. Afd.
dames: WSV2 - Ratti 1; Baakse Boys - Ratti
2.

VORDEN - REÜNIE 2-2
In deze voor beide ploegen uitermate be-
langrij ke wedstrijd was met name in de eer-
ste helft duidelijk te zien dat hier tegen het
degradatiespook gespeeld werd. Welis-
waar was Vorden, mede door het wind-
voordeel, voor rust iets sterker doch er
werd zeer onsamenhangend gespeeld. In
de tiende minuut kreeg Bert Vlogman een
uitstekende mogelijkheid te scoren. Hij
raakte de bal echter maar half. Even later
redde Reünie-doelman van Balen Blanken
fraai bij een inzet van Marcel Mölders. Aan
de andere kant had Vorden geluk toen Reü-
nie-speler Leusink van dichtbij het zijnet
trof. Tien minuten voor rust nam Vorden
een 1-0 voorsprong. Uit een voorzet van
Bert Vlogman, knalde Marcel Mölders van
dichtbij raak 1-0.
In de tweede helft startte Reünie met een
fel offensief. Vorden-doelman Wim Harms
moest alle zeilen bijzetten om doelpunten
te voorkomen. Dat gelukte hem voortreffe-
lijk. In de 20e minuut werd het offensief
van de gasten beloond. Bij een scrimmage

voor het Vorden-doel scoorde Felix de
Vries de gelijkmaker 1-1. Drie minuten la-
ter kon de Reünie-aanhang opnieuw jui-
chen toen jeugdspeler Wolsink scoorde 1-
2.
Vorden wenste zich echter nog niet bij een
nederlaag neer te leggen en trok fel ten aan-
val. Chris Hissink had pech toen hij de paal
trof. Tien minuten voortijd viel toch de ver-
diende gelijkmaker. Theo Schotsman
maakte er al vallend 2-2 van.

Johan Pardys eerste by
PJGO-Cross
Vordenaar Johan Pardijs die al sedert een
aantal jaren deelneemt aan de PJGO-cros-
sen is erin geslaagd om in het eindklasse-
ment bij de veteranen de eerste plaats te
bemachtigen. Een fraaie prestatie.

Volleybal
bekerwedstryden
Het eerste damesteam moet aanstaande
zaterdag in de Vordense Sportzaal uitko-
men tegen Volco uit Ommen, dat in de 2e
divisie uit komt. Het zal voor de Dash-da-
mes dus een aardige klus zijn hiervan te
winnen. In dit soort situaties hebben zij
overigens vaker getoond wel resultaat te
kunnen boeken.
Ook het 2e damesteam is een ronde verder
gekomen en moet nu in de halve finale uit-
komen tegen Voorwaarts. De wedstrijd
wordt aanstaande donderdagavond ge-
speeld. Het ziet er naar uit, dat Dash deze
wedstrijd kan winnen, zodat een finale-
plaats haalbaar is.

Badmintonclub Flash
In de sporthal te Vorden zijn de onderlin-
gen clubkampioenschappen van de bad-
mintonclub Flash gehouden. Bij de dames
werd mevr. R. Rijmer kampioen, 2. E. v.
Zuilekom, 3. D. Stoltenborg.
Heren enkel 1. J. Terwede, 2. C. Hartman
3, M. Jansen. Mixed: 1. A. Baars/ P. Lie-
veld, 2. T. Jansen/J. Ferweda. 3. T. Mar-
tens/C. Hartman.
Dames dubbel 1. A. Ligeon/^^Roelvink.
2. A. Liefeld/D. Stoltenboi^B T. Mar-
tens/R. Rijmer.
Heren dubbel: 1. C. Hartman/R. Kater, 2.
P. Liefeld/ I I . Marlens. 3. M. Jansen/ D.
Krol.

r-Vordense Ry wiel We
club organiseert
fietsvierdaagse
De V.R.T.C. (Vordense Rijwiel Toerclub)
organiseert op i, 2,3 en 4 juni voor de dejde
maal de (avond)vierdaagse. De start fs bij
café Het Zwaantje aan de Hengeloseweg.
De routes van 20 en 35 kilometer worden
uitgezet over verharde wegen langs de
mooiste plekjes van Vorden en de buurtge-
meenten. De routes zullen met pijlen wor-
den aangegeven.
Om voor de fraaie herinneringsmedaille in
aanmerking te komen moet men drie van
de vier dagen fietsen. Voor de vereniging
met het grootst aantal deelnemers wordt
een beker beschikbaar gesteld.
Aan deze avond-fietsvierdaagse is een
nieuw element toegevoegd. Voor mensen
die 's avonds om welke redenen dan ook
niet van de partij kunnen zijn is er de gele-
genheid om 's middags van start te gaan.
Men is dan wel verplicht, om voor een me-
daille in aanmerking te komen, alle vier da-
gen te fietsen. Voor de „middagfietsers" is
de start eveneens bij café Het Zwaantje.

Derde lustrum
avondvierdaagse 'Sparta'
Bij de Vordense gymnastiekvereniging
„Sparta" is men momenteel druk bezig
voorbereidingen te treffen voor de Avond-
vierdaagse welke van 8 tot en met 11 j uni zal
worden gehouden. Het is voor het vijftien-
de achtereenvolgende jaar dat „Sparta" dit
wandelevenement organiseert. Aan dit
derde lustrum zal een speciaal tintje wor-
den gegeven. Men denkt bijvoorbeeld aan
het uitgeven van een speciale krant. Zoals
ons werd medegedeeld zullen ook dit jaar
weer mooie routes uitgezet worden en zul-
len deze weer leuke plekjes van Vorden la-
ten zien. De feestelijke intocht wordt ge-
houden op vrijdagavond 11 juni. Komende
week zullen de aanplakbiljetten verspreid
worden, waarin tevens de inschrijvings-
adressen staan vermeld. De inschrijving
sluit op 28 mei aanstaande.

Vordens Tennis Park
De teams van de tennisclub Vordens Ten-
nis Park kwamen zaterdag vanwege de re-
gen vrijwel niet in aktie. De wedstrijden
van de zondagafdeling liepen wel volgens
plan. Evenwel niet de mixed partij bij de
j unioren van Edith van Houte en Erwin ter
Beek. Nadat ze in de derde set zevenmaal
na matchpoint de partij in winst om had-
den kunnen zetten, werd de spanning
klaarblijkelijk toch te veel. Ze moesten ten-

slotte na tie-break de set en daarmede de
partij toch nog uit handen geven. De verre-
gende wedstrijden zullen op Hemelvaarts-
dag worden gespeeld.
Uitslagen: Zaterdag heren VTP l - de Stoven
3-3; mixed Paasberg - VTP 11-1 (afgebro-
ken); Winterswijk 2 - VTP 2 0-1 (afgebro-
ken); Zweepslag 4 - VTP 3 0-0 (afgebroken).
Junioren VTP l - Berenhofstede 5-1; zondag
heren Mallumse Molen - VTP 16-0; De Sto-
ven - VTP21-5; mixed VTP l - A Imen 2 6-2;
junioren VTP l - de Kei 4-4.
Het komende weekend wordt gespeeld: za-
terdag heren VTP l - Eerbeek 3; mixed VTP l
- Zeddam l; Altec2 - VTP2;Pan 4 - VTP3;
junioren Gorssel 2 - VTP 1.
Zondag heren Holec 2 - VTP 1; Soci l - VTP
2; mixed l -A Imen 3 Junioren VTP l - WTC
1.

Waterpolo:
VORDEN - NAUTILUS 0-2
De heren van Vorden hebben de laatste
competitiewedstrijd verdiend met 0-2 van
Nautilus uit Terborg verloren. Verdiend
omdat de Vordenaren er zelfs in de tweede
periode, terwijl twee spelers van Nautilus
uit het water waren gezonden, niet in slaag-
den deze numerieke meerderheid in doel-
punten uit te drukken. In de laatste periode
sloeg Nautilus toen zelf wel tweemaal toe
0-2.

VORDEN (DAMES) -
YSSELMEEUWEN 0-6
De Vordense dames hebben de competi-
tiewedstrijd tegen de Ysselmeeuwen uit
Zutphen verdiend verloren met 0-6. De
Zutphense dames toonden zich over alle li-
nies sterker en gaven Vorden geen enkele
kans. Het scoreverloop was als volgt: eerste

periode 0-1; 2e periode 0-2; derde periode
0-4; laatste periode 0-6. Voor Vorden bete-
kende dit de laatste competitiewedstrijd.

Gymnastiekvereniging
„Sparta"
De dames van de Vordense gymvereniging
„Sparta" hebben in Dinxperlo deelgeno-
men aan de zogenaamde Huisvrouwen-
dag, georganiseerd door de 60-jarige vere-
niging S.V.D. In totaal waren er 500 dames
van diverse verenigingen aanwezig. De dag
werd met diverse spelen gevuld zoals bij-
voorbeeld vijfkampspel,volksdansen,jazz-
gymnastiek etcetera. Volgend jaar zal de
huisvrouwendag op 7 mei in Doesburg
worden gehouden.

Dammen
Saskia Buist kreeg door het uitvallen van
eender deelnemers alsnog een plaats in het
Dameskampioenschap van Nederland dat
in de afgelopen week verspeeld werd. Ze
behaalde 7puntenui t9 wedstrijden en ein-
digde daarmee op een 8e plaats.
De eindstand is: l.Heitmeier 14pnt; 2. Nieu-
wenhuizen 12 pnt; 3. VanLith 11 pnt;4. Too-
nen en Graas 10pnt; 6. v.dKraats en Poepjes
8 pnt; 8. Buist 7punten; 9. Veenboeren Van
Geemen 5 pnt.
In de distriktsfinale kreeg Simon Wiersma
een prima kans om kampioen te worden.
Zijn konkurrent Lueks verloor, en bij remi-
se zou Wiersma ongedeeld eerste zijn. Hij
verloor echter ook en wel van Fokkink
(Ulft), doordat hij aan de verkeerde kant
van een schijf liep. Er volgt nu een barrage
om het kampioenschap met Lueks.
Henk Hoekman speelde niet, en eindigde
op een 4e plaats met 13 punten.

Op 5 november 1941 vorderde de burgemeester van Vorden W.C. Ar-
riëns van de inwoners van Vorden dat zij medewerking moesten verlenen
aan een orde dienst die 's nachts binnen de gemeente toezicht moest hou-
den. De opdracht luidde: Surveilleren en nauwlettend toezien of geen po-
ging tot sabotagehandelingen bijv. het inbrandsteken van hooi en graan-
bergen, vernielingen van dorsmachines wordt gepleegd.

Op 19 november schreef de zelfde burgemeester: "Gelijk u bekend zal
zijn wordt een groot gedeelte der inwoners van den Haag en elders geev-
cueerd en zal ook Vorden een aantal geevacueerden te herbergen krijgen.
In verband daarmede heb ik de gemeente in 5 districten verdeeld... etc.
etc.

Ter gelegenheid van de duitse bezetting verdeelde de N.S.B, de Achter-
hoeke genoemd District 7, in vier kringen. "Voor N.S.B, aangelegenhe-
den wendde men zich tot de naast bijzijnde groepsleider te weten:

Groenlo 18 oktober 1944.
Burgemeester Koster: "Voor het laatst doe ik een beroep op alle manne-
lijke inwoners. Indien zich donderdag 19 oktober 1944 om 4 uur niet vol-
doende arbeiders hebben gemeld, worden bovengenoemde in gijzeling
verblijvende personen (negen mannen uit de regio) om 5 uur namiddag
gefusilleerd.

5 februari 1945. In verband met meer te leveren arbeiders voor het graaf-
werk van de O.T. (afweer werken in de regio) deel ik u mede dat u moet
graven te Doesburg op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrij-
dag en zaterdag. N.B. het is zondag weder uw beurt om te komen graven.

De burgemeester Laméris te Vorden.

Openbare bekend making betreffende het bevrijde gedeelte van de ge-
meente Laren in Gelderland:
1. Het gemeentebestuur van Laren is tijdelijk gevestigd in het gemeente-
gebouw te Barchem. Op werkdagen geopend van 10 tot 12 uur.
2. De juiste tijd wordt aangegeven door de kerkklok te Barchem.
3. 4. etc. etc.

Ruurlo 3 juni 1943:
Oud minister dr. F.E. Posthuma gevallen op het veld van eer. Dr. Posthu-
ma die jaren voor het volk deed wat hij kon en dus vergruisd werd is don-
derdag 3 juni in zijn woning in Ruurlo doodgeschoten, gevallen door een
sluip moord. De Sicherheidsdienst heeft de zaak onmiddelijk zelf ter
hand genomen. Ik twijfel er niet aan of de Nederlandse recherche zal dit
onderzoek goed afronden. Aldus Mussert in Volk en Vaderland.

Op 9-6-1943 (zes dagen later) zond de Ruurlose rijksveldwacht aan de Kri-
minal Kommissar Frank van de S.D. het afgronde rapport van onderzoek
betreffende de moordaanslag. De verzetsmensen die dit figuur dood
schoten werden nooit gevonden.

Originele foto's van de bevrijding van Ruurlo
De grote tentoonstelling van het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie
Veel materiaal en veel handwapens uit het oorlogs museum Overloon.
De Anne Frank tentoonstelling
Een groot overzicht van de in de jaren 40-45 verschijnende pers en propa-
ganda van de Duitsers. Met diverse overdrukken van kranten.
Een groot overzicht van de illegale pers
Een zo compleet mogelijk beeld van Ruurlo in de oorlogsjaren aan de
hand van het boek van de heer van Groningen.
Een overzicht van de Joden vervolging en concentratie kampen.

DIT EN VELE ANDERE ZAKEN KUNT U BEKIJKEN OP DE TEN-
TOONSTELLING IN HUIZE RUURLO VAN WOENSDAG 5 MEI
TOT MAANDAG 10 MEI ONDER HET MOTTO: "OP DAT WIJ
NOOIT VERGETEN...."
Openingstij den van l O tot 21 uur en zondag 9 mei van 13.00 tot 21.00 uur.

De vier en vijf mei commissie Ruurlo
in samenwerking met het "Voormalig

verzet Rheden"



Hendrik-Jan (de schutterskoning) adviseert:

zoekt u een Moederdag-kado,
dat een schot in de roos is?
Geef haar dan een handige huishoudhulp, die veel werk
bespaart. Of een geschenk, dat het werk in huis leuker
maakt. Of iets moois waar het huis gezelliger van wordt. U
vindt in onze zaak vele honderden goede kado-ideeën.

barei{dsei{ Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

20 jaar 20 jaar
5 juni

1962-1982
Ter gelegenheid van dit jubileum geven wij van 5
mei t/m 5 juni

10% KORTING
op al onze artikelen - uitgezonderd optiek

dk<
^

eAGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

20 jaar 20 jaar

Hoedt u voor
namaak!

BIRKENSTOCK

WUL INK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

mm
banketbakkiït
Kersenvlaai speciaal
Slagroomtaart enz.
Een prachtige POSTER

geheel GRATIS
bij alle taarten v.a. f 13,-

Bonbons voor moeder
te kust en te keur. Speciale aandacht

voor onze rijke sortering

LEONIDAS BONBONS
Banketbakkerij

J. WIEK ART
Specialiteit Zwanehalzen

U belt maar even Tel. 1750

U hebt nog een prima

motorgazonmaaier?
Toch gaat het maaien niet naar Uw zin? Breng
hem dan direct bij ons.
Vakkundige reparatie binnen enkele dagen. Zo
nodig leenmaaier beschikbaar.

Fa. Kuypers tel. 1393.

Voetbalt U graag
Doe dan als zovele a
Ratti.

ndft-ien en wordt lid van S.V.

U kunt bij onze vereniging in competitie
verband voetballen bij: afd. Jeugd -
afd. zaterdag - afd. Zondag - afd. Da-
mes.
Inlichtingen en opgave voor 1 juni a.s.
bij:

B. Overbeek. Ganzesteeg 2,7251 LC Kranen-
burg, Vorden. Telt. 05752-6471.

met vermelding bij welke afdeling u
wilt spelen en met inlevering van pasfo-
to. Jeugd leden worden eventueel ge-
haald en weer thuis gebracht.

Overschrijving is na 1 juni niet meer mogelijk.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op, zodat u nog
met onze toernooien mee kunt spelen. Voetbalt
met plezier kom bij:

S.V. RATTI

9 mei

MOEDERDAG

Bij ons vindt U een uitgebreide kollektie kleinmeubelen, met diverse aanbiedingen in:

• Mimisets • Plantentafels • Porceleinkastjes
• Lektuurbakken •Wijnrekken • Stereomeubelen

• Kapstokken • Haardbankjes • Fauteuils

• Poef s «Secrétaires • Telefoonbankjes

• Spiegels • Salontafels • Bordenrekken

• Stoven BT.V. kasten • Schilderijen

Terrasstoelen, terrastafels, parasols, relaxstoelen, standenstoelen, ligstoelen, windschermen, slaap-

zakken, etc. tevens losse kussens voor:

standenstóel, relaxstoel en capri.

Moederdag aanbieding
RODUUSTG tGirdSSlOGlGIl (bruine buis, crème kleurige zitting)

En terrastafel. ^%^Wm

als complete set (is weerbestendig): ^J ^ ^**

HELMINK b.v.
Zutphenseweg J -̂ Vorden - tel. 05752-1514

Voor regmmantels - blazers en IM. Alcantara mantels naar:
Modecentrum

Ruurlo

REGEN MANTELS „* 98,-
IM. ALCANTARA 295,-
BLAZERS nu 98,-
WIKKEUASJES (wo) !«««,« M8. 98,-

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open tussen 6 en 7 uur. Zaterdags ook open van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Welkoop,met moederdaglaag in prijs,

Tesa bij-de-
handje
Altijd alles binnen hand-
bereik. Schaar, plakband,
pennen etc. Compleet met
rol plakband en notitie-
blokje.
Van 9.95 voor

Moederdag,
vergeet
het niet.
Zondag 9 mei.

Met moederdag is er bij
Welkoop weer veel te
vinden tegen scherpe

prijzen. Vooral met het
zonnige tuinseizoen voor
de deur. Kom naar
Welkoop, u vindt er alles
voor uw tuin, voor doe-
het-zelf en uw huisdier

ASL hogedruk
plantenspuit
"Polyspray 2"
De betere hogedrukspuit
voor uw plantenonder-
houd. Zowel binnen als
buiten. Tankinhoud
1 1/4 liter.
Van 26,45 voor

21145

Prijzen incl. B.T.W. geldig t/m 8/5.

Meer dan 150 winkels m Nederland, in uw regio:

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

• ^^ ^^^ ^v ^^^m ™ ™ •• ^^^^H^^WH • M ^^^ ^^^ ̂  ^^^B^PVB • ̂ F ••



PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voor moederdag. Nieuw van
Tefal Tosstimaker Super
snack
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters.

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

Dr. Sterringa van 10 t/m 14 mei

GEEN PRAKTIJK
Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K neemt waar: Dr. H.H.P. Vaneker, Zutphenseweg
62. tel. 2432.
Voor patiënten wier achternaam begint met Lt/m
Z neemt waar: Dr. W.J.C. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Te koop: Honda automatic of
schakel. Civic 1980 3 deurs, Ci-
vic 1979 3 deurs, Civic 1978 3
deurs, Civic 1977 4 deurs, Ac-
cord 1978 3 deurs, Accord
1980 4 deurs, Quintet 1980,
Citroen GS Pallas 197.9, Vol-
vo 2421977.
Bovag garantie.
Hondadealer Groeneveld
Zutphen - Lochem
Tel. 05750-20344
Tel. 05730-4055.

Kwaliteit en service

Dagelijks verse bloemen

Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman

Zaterdag 8 mei

DANSEN
in het Pantoffeitje, m.m.v.

Dansorkest "Transit"
Aanvang 20.00 uur

Tevens vindt er deze avond de prijsuitreiking plaats
van het familietournooi van Z.V.V. Velocitas.

Gewijzigde
spaarrente

m.i.v. 1-5-1982

Spaar-Premie-Rekening 6%% (was71/2%)

Spaar-Extra-Premie-
Rekening

Spaar-Direct-Rekening 6 % (was

Rabobank Wijzigingen voorbehouden

Mannenmocle~'82 voor elk moment van de dag

VORDEN TEL. (05752) 1381

Christelijke LHNO-school,
Het Hoge 41 te Vorden, tel. 05752-1512.

Wegens pensionering van de huidige kracht
wordt gevraagd een

schoolschoonmaakster<
in de leeftijd vanaf 25 jaar, voor 15 è 20
uur per week.

Het aantal uren, alsmede de werktijden, kunnen in
nader overleg geregeld worden.

Datum indiensttreding: 1 juni a.s.
Salariëring: volgens rijksregeling.

Van belangstellenden wordt verwacht dat men
een positieve instelling t.o.v. het Christelijk on-
derwijs heeft.

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u binnen 8 da-
gen te zenden aan de direktrice van de school
mevr. LA. Nijhof, bij wie tevens inlichtingen kun-
nen worden verkregen.

0007-1-5-1982

Voor moederdag
vind u bij Wullink een enorme sortering tassen.
En in prijzen die ook bij uw portemonnee passen.
Kom maar eens kijken.

WULLINK
Dorpsstraat 4, Tel. 1342.

vooraan in schoenmode

MOEDERDAG
Let op onze speciale advertentie in dit blad

î AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek
's maandags gesloten

Dauwtrapper» met
de Deurdreajers
Op Hemelvaartdag 20 mei is er een dauwtrap-
persdag voor jong en oud van 9.00 tot 16.00 uur.
Opgave vóór 17 mei bij
G. Oosterlaken, Hoetinkhof 95, tel. 2910
De kosten welke bij opgave dient te worden vol-
daan, bedraagt voor volwassen niet leden f 5,- en
leden f 3,-; kinderen t/m 15 jaar f 1,50.
Deelname zonder opgave is niet mogelijk

Nog steeds is een

BLOEMENGROET
een waardig geschenk voor moeder. Kom eens
een kijkje nemen in onze

bloemen en plantenkas
Tevens ruime keus in diverse soorten bloembak-
ken.

Bloemisterij

Zutphenseweg 64, Vorden, Tel. 1508 b.g.g. 2054.

HAMILTON

PRODUKTEN

Door uitgekiende dealerschappen vindt u bij ons de zonwering die u zoekt

* ZONNESCHERMEN
* WINDVASTE SCHERMEN
*TERRAS SCHERMEN
* KNIKARM SCHERMEN
* VERTICALE SCHERMEN
* MARKIEZEN
* ROLLUIKEN

JALOUZIËN
BALASTORES
ROLGORDIJNEN
RAAMHORREN
HORDEUREN
VLIEGEN GORDIJNEN
VERTICALE LAMEL GORDIJNEN

Wij geven U: uitgebreide informatie d.m.v. showmodellen
vrijblijvende prijsopgaaf en gratis montage van
zonneschermen en rolluiken

Internationa
3500 M' MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT —

PBtfflBB HELMINK B.V. Zutphenseweg 24 Tel. 05752 1514

Maandagmorgen gesloten

VORDEN SUNPOINT



Zondag 9 mei. Moederdag
Bloemendag naar:
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman.

NIEUW!
Instapper van

geperforeerd
linnen, de nieuwe

Voor

Gazonmaaiers
Gazontrimmers
Motorzeisen
Tuinartikelen

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 1220.

Moederdag-Bloemendag
Bij ons volop leuke kado idee-
tjes.
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman.

WAT GEVEN WE
MOEDER?

In 't Winkeltje is een
ruime keus
in dozen

BONBONS
t winkelt|e in brood en banket

Te koop: eiken salonkast
f 250,- + 4 pits gascomfort
f 50,- te bezichtigen:
Margrietlaan 10,
Tel. 08342-1402.

1 plaatstalen silo inhoud ca.
1200 kg. 1 kruiwagen.
B. de Graaf, Weidemanweg 2,
7251 RN Vorden. tel. 1412.

Te koop: slachtkippen
Korenblek, Zelstweg 2, Vor-
den, tel. 1671.

Te koop: jonge ganzen, eenden,
mestkuikens, kalkoenen, di-
verse soorten fazanten, pau-
wen, kwartels, mesthaantjes,
evt. ook geslacht, enz.
Tevens broeden wij voor U alle
soorten eieren.
Goossens, Voortseweg 6,
Steenderen. Tel. 05753-1670.

Te koop: 2 wagenwielen
(hout) 0130 cm, en een electr.
heggeschaar merk Bosch.
Tel. 05754-573, Wichmond.

Kom eens gezellig kijken in de
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters.

Te koop wegens verhuizing.
2 electr. radiatoren, diepvries-
kist, kaskachel, veegmachine,
sjoelbak, verticulator, grasrol,
etc. etc.
Zaterdagmiddag van 2 tot 5
uur.
Van der Swalm, Bekmansdijk
1, Vorden.

Wij zoeken voor onze verkoop-
afdeling: een part-time Bind-
ster voor enige dagen per
week. Gaarne schriftelijk rea-
geren.
Bloemisterij Kettelerij, Zut-
phenseweg 64, 7251 DL Vor-
den.

Oliebollenaktie s.v. Ratti a.s.
vrijdagavond + zaterdag.

Moederdag-Bloemendag
Bij ons volop leuke kadp idee-
tjes.
Bloemenspeciaalzaak
J.J. Dijkerman.

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 1 3.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikkingen op een verzoek om een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet van:

1. Th. J.M. Schoenaker, Ruurloseweg 64,7251 LV Vor-
den, datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting
Ruurloseweg 64, kadastraal sectie D, nr 1954, om
een vergunning tot het oprichten enz. van een café,
restaurant en levensmiddelenbedrijf, waarin elektro-
motoren worden gebezigd;

2. W.L Winkel, Almenseweg 33,7251 HN Vorden, da-
tum verzoek 27-10-1981, adres inrichting Almen-
seweg 33, kadastraal sectie N, nr 20, om een nieuwe
de gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten enz. van een veehouderij met mestopslag;

3. a. J. Schotsman, Joostinkweg 6, 7251 HK Vorden,
datum verzoek 27-10-1981, adres inrichting Joos-
tinkweg 6, kadastraal sectie L, nr 197;
b. M. Arfman, Wildenborchseweg 21,7251 KE Vor-
den, datum verzoek 22-12-1981, adres inrichting
Wildenborchseweg 21, kadastraal sectie C, nr 11 26;
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een propaangasinstallatie.

4. b. B. Momberg, Lieferinkweg 6, 7251 NV Vorden,
datum verzoek 9-11-1981, ingekomen 11-1-1982,
adres inrichting Lieferinkweg 6, kadastraal sectie F,
nr 2832;
b. DJ. Hogeslag, Kruisdijk 5, 7251 RL Vorden, da-
tum verzoek 31-10-1981, ingekomen 12-1-1982
adres inrichting Kruisdijk 5, kadastraal sectie L, nr
251;
c. A.J. Vruggink, Deldensebroekweg 3,7251 PL Vor-
den, datum verzoek 1-12-1981, adres inrichting
Deldensebroekweg 3, kadastraal sectie N, nr 239;
d. B. Bargeman, Wilmerinkweg 1, 7251 HJ Vorden,
datum verzoek 29-10-1981, ingekomen 4-2-1982,
adres inrichting Wilmerinkweg 1, kadastraal sectie
L, nr 194;
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

5. C. Bongers, Zutphenseweg 125, 7251 DP Vorden,
datum verzoek 7-12-1981, adres inrichting Zut-
phenseweg 1 25, kadastraal sectie L, nr 125, om een
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf en een agrarisch toeleve-
ringsbedrijf;

6. J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden,
datum verzoek 30-11-1981, ingekomen 11-1-
1982, adres inrichting Galgengoorweg 5, kadastraal
sectie A, nr 2197, om een uitbreidingsvergunning
voor een propaangasinstallatie.

Strekking van de beschikkingen is deze te verlenen on-
der de gebruikelijke voorwaarden ter voorkoming van
gevaar, schade of hinder buiten de inrichtingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaar in te
brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de
Koningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 6 mei 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Voor moederdag
tafelkleden
plaids
sierkleedjes
sierkussens
dekbedden
dekbedovertrekken
lakensets
handdoeken

HELMINK b.v.
Zutphenseweg, Vorden.

Moeder is toch een nieuwe
fiets waard!

Prachtig, maar dan een GAZELLE.

We hebben ze in velefraaie modellen in
voorraad. Maak de fiets compleet met
een pak-af tas, dubbeletas of een leuke
rieten mand.

Tweewielerbedrijf

Kuypers tel. 1393

MOEDERDAGTIP !!
Deze week bij aankoop van een paar

Schoenen of lederwaren
van (minimaal f 50,-) een paar chinese

MUILTJES GRATIS

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

12 mei 1982 - Dag van de verpleging |

U komt toch ook tussen 2 en 5 uur naar "Villa Nuova"? Ten
behoeve van ons welfare werk worden op deze dag weer allerlei

aktiviteiten ontplooid. Er worden artikelen verkocht die door
onze bewoners zijn vervaardigd. Het rad van avontuur draait, er

kan worden gesjoeld, U kunt weer raden en leuke prijzen verdienen,
kortom, er is voor een ieder iets te beleven, voor klein en groot
en voor oud en jong. Ook zal het dit jaar mogelijk zijn te smullen

van één of meer porties poffertjes.
U bent van harte welkom aan de Zutphenseweg nr 73.

De Direktie.
O»

12 mei 1982 - Dag van de verpleging

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

Het Hoge 20 - Vorden

Voor moederdag volop keuze in

koffers
tassen
portemonnees
paraplu's (knirps)

\AMMERS
Meubelen -Tapijten - Lederwaren

fcurg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 05752-1421

hetgeh

E, * /.ie divr Fantastische rclolsteon in on/c etalage.

ten boekje vol bruisende lente-geschenken.
Binnenkort in uw brievenbus. Met een romantisch
verhaal. En een puzzel met prijzen.

En natuurlijk met het laatste nieuws over onze
voorjaarskollektie; fascinerend briljant, parels, goud en
zilver, horloges vol perfekte quartzprecisie. Dus let op
de bus!

Komt u in elk geval de komende dagen eens
kijken. Het is de moeite beslist waard!

Moederdag
Verras haar met een heerlijke

Slagroom, chipolata, mokka,

vruchten of kwark.

Bakkkerij

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

is deze spor-
tieve
mantel
met raglan
mouwen,
epauletten
en kapuchon
onder de
kraag.

Jonge Gildester 0,95 itr 13,95
Citroen Brandewijn FIÓI-ÜÜ 10,95
Pisang Ambon 12,95
Herrliches Tröpfchen
Liter 5,25. 6 voor

moezel.

VINOTHEEK SMTT

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALI EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

VIERDE BLAD
Donderdag 6 mei

44e jaargang nr. 8

Twee kampioenen bij Dash Vorden

Dit weekend kon hy de Vordense volleybalvereniging Dash de vlag tweemaal in top. In de tweede klas werden de heren II kam-
pioen waardoor het team promoveert naar de eerste klas van het distrikt Ysselstreek. Zaterdagmiddag werden de meisjes A
(leeftyd circa 13/14 jaar) kampioen in de aspirantenpoule van het distrikt Ysselstreek.

Steven dankt zijn leven aan vriendjes

Aan de tegenwoordigheid van geest van /y n vriendjes is het te danken dat Steven Eckhardt (10) woensdagmiddag levend uit een
ingestorte hut kon worden gered. Samen met een vriendje had Steven by de buren in de tuin een hut in de grond gegraven en af-
gedekt met planken en een berg zand. Toen Steven in de hut was bezweek het dank en werd de jongen onder planken en zand
bedolven.
De even oude Wim Bielderman bedacht zich geen moment en vluchtte de straat op om andere vriendjes er bij te halen.
Met z'n vieren slaagden ze er in Steven uit te graven. Volgens de politie op het nippertje. „Steven was al bewusteloos en as-
grauw. Het had geen twee seconden langer moeten duren. Als Wim niet snel hulp had gehaald was het te laat geweest."
Waarschijnlijk heeft Steven bij het instorten van de hut een plank of balk op zijn hoofd gekregen, waardoor hij direct be-
wusteloos raakte. Met een flinke dikke lip en een wat pijnlijke nek kon Steven het later op de middag navertellen.

Moederdag - bloemendag
Een Fleurop bloemengroet
gegarandeerd goed
graag tijdig opgeven.

Bloemenspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN

Hout en Bouwbond C.N.V.
afd. Vorden

Inlevering vakantiezegels

a.s. vrijdag 7 mei van 17.00 tot 22.00 uur, Zut-
phenseweg 48, Vorden.

Bouw- en Houtbond F.N.V.
vakantiebonnen inleveren
op dinsdag 11 mei zaal de Herberg en
donderdag 13 mei zaal Schoenaker,
Kranenburg elke avond van 19.00 tot
21.00 uur.

Filmmiddag voor de jeugd van de leden (leeftijd 4
jaar t/m de hoogste klas lagere school) op zater-
dag 22 mei van 14.00 tot 16.00 uur in zaal de Her-
berg.

Het bestuur.

Te huur

PRACHT WINtELPAND 80m2

met interieur

Gelegen Burg. Galleestr^Mgl4
Geschikt voor vele doel^^ftn. Te bevragen:
telefoon 08340-23860 l̂ ï.g. 24033.

De grote verrassing
voor Moeder

Zo'n prachtige

damesfiets van
Rijwielbedrijf

„TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden, telefoon 05752-1256

Keuze uit diverse modellen, mer-
ken en kleuren.

Kado's voor moederdag, ook
voor kleine beurzen
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters

met
Televisie

reparaties
-i- direct

l; naar

Herberg - verklaring
Ook wij hebben ons uiterste best gedaan ons
steentje bij te dragen aan het afgelopen oranje-
feest. Toch kregen wij hier en daar kritiek over de
toegepaste leeftijdsgrens voor de dansavond,
toen wij de minimum leeftijd van ca. 16 jaar aan
hebben gehouden.
Wij zijn van mening dat wij voor een aantal niet
toegelaten 12,13 en 14 jarigen een goed alterna-
tief hadden door het houden van een gratis dans-
middag met hetzelfde orkest, een middag waar
iedereen van harte welkom was.

A.s. Zondag MOEDERDAG
Geef haar zo'n heerlijke

TAART
Van Warme Bakker

OPLAAT Tel 1373
Bestel vroegtijdig s.v.p.

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
'gewone'prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDEN
Telefoon 05752-1312

VOOR U NOG STEEDS PARAAT
ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT
IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden. tel. 1619

Moederdag - Bloemendag
PRACHTIG AARDEWERK
LEUKE GLASCOLLECTIE
VOLOP BLOEMEN EN
PLANTEN

Bloemenspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN

Sportieve geschenken
voor moeder

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

TENNISKLEDING
TENNISRACKETS
SPORTSCHOENEN
TRAININGSPAKKEN
RUITERKLEDING
ZWEMKLEDING

K LU VERS ~.
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VOROEN>Tel.OS752-1318



Provinciaal studiefonds van Gelderland

Studeren kost geld
Op de lagere school is van schoolgeld nog
weinig te merken. Dat wordt anders als een
kind verder gaat leren en financieel afhan-
kelijk van de ouder(s) blijft. De ouders
moeten namelijk, afhankelijk van hun fi-
nanciële draagkracht, gaan bijdragen in de
kosten van verdere studie.

Provinciaal studiefonds
Voor het volgen van veel opleidingen geeft
het rijk een studietoelage op een tegemoet-
koming in de kosten. Geeft het rijk die niet,
dan kan in de meeste gevallen bij gemeen-
te of provincie worden aangeklopt; soms
ook bij particuliere fondsen. De provincie
Gelderland heeft een eigen studiefonds.
Dat Provinciaal Studiefonds is in principe
bedoeld voor iedere Gelderlander. Uit dat
fonds verstrekt de provincie toelagen in de
vorm van een renteloos voorschot. Het be-
drag moet dus later worden terugbetaald.
Provinciale studietoelagen worden niet al-
leen gegeven voor algemeen vormend on-
dewijs maar ook voor beroepsonderwijs
(bv. kapper, secretaresse enz.).

Voorwaarden
Om een studietoelage te kunnen krijgen,
moeten de student(e) of de ouders op het
moment van de aanvang van de studie min-
stens een jaar in Gelderland wonen. Dat is
een voorwaarde. Maar er zijn er meer.
Andere voorwaarden hebben ondermeer
betrekking op leeftijd. Zo verdeelt de pro-
vincie de aanvragers om studietoelagen in
personen die jonger zijn dan 27 jaar en in
ouderen. In beide gevallen is het mogelijk
om van de provincie een financieel steun-
tje in de rug te krijgen. Alleen de voorwaar-
den verschillen enigzins van elkaar.
Weer een andere voorwaarde betreft dé fi-
nanciële onafhankelijkheid van de studen-
te). De vraag die daarbij aan de orde komt,
is in hoeverre student(e) of ouder(s) in staat
zijn zelf een deel van de studiekosten te
dragen. Voor de provincie geldt iemand als

financieel onafhankelijk als zij of hij
* tenminste 5 jaar financieel geheel onaf-
hankelijk is geweest
* getrouwd is of met iemand anders een
economische eenheid vormt
* 27 jaar of ouders is
* tijdens de studie een eigen inkomen
heeft.

Wanneer een provinciale toelage
Het rijk kan een aanvraag om een tege-
moetkoming in de kosten voor het volgen
van lager- en middelbaar beroepsonder-
wijs (Leao-Hno-Mbo-Meao enz.) afwijzen
op gronds van inkomen. Ook gebeurt het
wel dat de tegemoetkoming in de studie-
kosten niet toereikend is. In deze gevallen
kan de provincie een (aanvullende) toelage
verlenen. Studieresultaten, een stagepe-
riode of het niet in bezit hebben van een
Nederlands paspoort kunnen voor het rijk
eveneens reden zijn een aanvraag om een
studietoelage af te wijzen. Ook dan kan
vaak worden teruggevallen op de provin-
cie.
Uitzondering: Voor het volgen van weten-
schappelijk onderwijs kunnen alleen bui-
tenlanders een beroep doen op het provin-
ciaal studiefonds.

Aanvraagformulier op tijd indienen
Het is belangrijk een aanvraag om een pro-
vinciale studietoelage zo spoedig mogelijk
in te dienen. Dat voorkomt niet alleen ver-
traging van de ambtelijke molen maar ook
langdurige onzekerheid bij de aanvraag(-
st)er. Aanvragen die te laat worden inge-
diend, leiden gewoonlijk niet meer tot een
toekenning. Tijdstip waarop de aanvraag
moet worden gedaan:

* vóór l oktober voor opleidingen die in au-
gustus/september beginnen;
* tussentijds, vóór dat met een opleiding
wordt begonnen;
* binnen een maand na de dag waarop het
rijk de afwijzing heeft gedateerd.
Er moet elk jaar opnieuw een aanvraag
worden ingediend.

Niet in aanmerking voor provinciale toelage
De provincie geeft geen financiële hulp
voor het volgen van: kleuter- en lager on-
derwijs, scholen in het buitenland en on-
derwijs aan niet-bonafide instellingen.
Evenmin geeft de provincie geld als het rijk
in pricipe een toelage verleent. De provin-
cie vindt wel dat een student(e) voldoende
aanleg moet hebben om een studie of op-
leiding met goed gevolg te kunnen volgen.

Normen
Om te kunnen beoordelen of financiële
hulp nodig is, stellen Gedeputeerde Staten
van Gelderland elk jaar richtlijnen vast.
Deze richtlijnen (= de normbedragen) ge-
ven aan wanneer wel en wanneer niet spra-
ke is van een eigen bijdrage.
De normbedragen voor het studiejaar 1982/
1983 zijn nog niet bekend. Daarom wordt in
deze brochure nog gebruik gemaakt van de
normbedragen die golden voor het cursus-
jaar 1981/1982.
Voor het berekenen van de toelage voor dit
cursusjaar kunnen de normbedragen van vo-
rigjaar (1981/1982) zoals die in deze brochu-
re zyn opgenomen, met ongeveer 5% worden
verhoogd. Hierdoor kan men /elf hij benade-
ring aan de weet komen hoe hoog een even-
tuele provinciale toelage zal /ij n. Uiteraard is
het percentage van 5 hier onder voorbehoud
gegeven.

De provincie kent drie soorten normbedra-
gen. 1. Gezin/onvolledig gezin
Als basisinkomen van ouders of een onvol-
ledig gezin hanteert de provincie een be-
drag van f24.420,- per jaar. Bij dit bedrag
moet vervolgens voor elk (thuiswonend
studerend) kind een bedrag worden opge-
teld.
f 2500,- voor elk kind jonger dan twaalf
jaar.
f3200,- voor elk kind van 12 t/m 15 jaar.
f4200,- voor elk kind van 16 jaar en ouder.
Wie minder verdient dan die optelsom van
f24.240,- plus het "aantal" kinderen, kan
aanspraak maken op een volledig renteloos
voorschot.

VOORBEELD: Netto-inkomen ou-
der(s)= belastbaar inkomen min loonbe-
lasting plus kinderbijslag mrn netto-vakan-
tietoeslag, is f36.000,-. Het gezin bestaat
verder uit een dochter onder 12 jaar, twee
zonen tussen 12 en 15 jaar en een dochter
van 16 jaar (of ouder) die een dagopleiding
volgt thuis woont en financieel afhankelijk
is van haar ouder(s). Het normbedrag
wordt als volgt samengesteld.
f24.420,- (dit basisbedrag geldt altijd)
f 2500,- (een kind jonger dan 12 jaar)
f 6400,- (twee kinderen van 12 t/m 15
jaar)
f 4200,- (een kind van 16 jaar of ouder)
f37.520,- Totaal.

Dit normbedrag is dus hoger dan het inko-
men (f36.000,-) van de ouder(s). In dit ge-
val kan aanspraak worden gemaakt op een
maximum studietoelage. Een maximum
studietoelage is het bedrag van de studie-
kosten en de eventuele reiskosten. Studie-
kosten zijn: lesgeld, boekengeld, leermid-
delen en leermaterialen, excursiekosten
en examengeld.
Is het werkelijk netto-inkomen hoger dan
een bepaald (opgeteld) normbedrag, dan
volgt er een eigen bijdrage in de kosten van
de studie.
VOORBEELD: Netto-inkomen ouder(s)
is f38.000,-. De gezinssamenstelling is ge-
lijk aan het voorafgaande voorbeeld. Het
normbedrag is dus ook gelijk. Tussen het
netto-inkomen (f38.000,-) en het normbe-
drag (f37.520,-) zit een verschil van f480,-.
Dat bedrag wordt dus (in dit voorbeeld) de
eigen bijdrage. Stel nu dat de studiekosten
f 1200,- zijn. Voor de berekening van de
provinciale studietoelage wordt dan van
deze twaalfhonderd gulden de eigen bij-
drage (f480,-) afgetrokken. Het bedrag dat
overblijft (hier: f 720,-) kan vervolgens
door de provincie als renteloos voorschot
..orden verstrekt.

Op kamers/levensonderhoud
Bij het vaststellen van een studietoelage
voor kinderen die niet thuis wonen maar

wel een dagopleiding volgen en financieel
van de ouder(s) afhankelijk zijn, gaan de
kosten van levenonderhoud een rol spelen.
De provincie neemt daarvoor een vast be-
drag. Dat is f 10.320,-. Bij dit bedrag dienen
dan de studiekosten te worden opgeteld.
49% van die optelsom is vervolgens het
maximale bedrag dat de provincie als ren-
teloos voorschot zal kunnen uitkeren.

VOORBEELD:
Levensonderhoud f 10.320,- (dit basisbe-
drag geldt altijd). Studiekosten f 1200,-
(vaak zal dat veel hoger zijn). 49% van
f 11.520,- = f5.644,-. Dat hele bedrag kan
dus maximaal worden voorgeschoten door
de provincie als er geen eigen bijdrage is.

NOOT: Voor kinderen die geen eigen inko-
men hebben en een parttime-opleiding
volgen, worden de kosten van levenson-
derhoud in principe niet vergoed.

Studerenden met eigen inkomen
2. De provincie kent een normbedrag voor
alleenstaanden/uitwonende studenten
met een eigen inkomen. Dat bedrag is
f 11.800,-.
3. Voor thuiswonende studenten met ei-
gen inkomen is dat normbedrag f 10.000,-.
Is het inkomen uit arbeid hoger dan het op
de situatie van toepassing zijnde normbe-
drag, dan volgt er automatisch een eigen
bedrag in de studiekosten.

Bijdrage uit vermogen
De provincie houdt bij het toewijzen van
studietoelagen ook rekening met bijdragen
uit eigen vermogen. Het gaat an om be-
drijfsvermogen van de ouder(s) indien dat
groter is dan f 140.000,-. Ook ander vermo-
gen van de ouder(s) boven de f 70.000,-
dient bij de toekenning van de studietoela-
ge te worden betrokken.
In zulke gevallen is er sprake van specifieke
berekeningen. Inlichtingen hierover kun-
nen bij het Huis der Provincie worden in-
gewonnen.

Kinderbijslag en leefüjdtoeslag
Toekenning van de studietoelage door de
provincie ken consequenties hebben voor
de aanspraak op kinderbijslag. Is dat het ge-
val, dan kan de provincie verzocht worden
het toegekende bedragte verlagen. Nadere
inlichtingen hierover geeft de Raad van Ar-
beid. Leeftijdstoeslag is mogelijk voor stu-
derende van 16 en 17 jaar. Wie daarover
meer wil weten kan bellen met het minise-
rie van Onderwijs en Wetenschappen (tel.
050-249111).

Uitbetaling studietoelage
Studietoelagen voor minderjarigen (onder
21 jaar) worden op naam van de wettelijke
vertegenwoordiger(s) gestort.

Terugbetalingsregeling
Terugbetaling van het voorschot begint
eenjaar nadat de studie is beëindigd of af-
gebroken. Minimaal moet 10% van het af-
gelopen netto-jaarinkomen (exclusief kin-
derbijslag en vakantiegeld) worden afge-
lost. Voor elk daarop volgend jaar gelden
dezelfde voorschriften: 10% aflossen van
het laatst genoten netto-jaarinkomen tot-
dat de hele verstrekte toelage is terugbe-
taald.
Bij niet voldoen aan de aflossingsplicht is
de provincie gerechtigd het gehele of nog
resterende bedrag in één keer op te eisen.

Particiliere fondsen
In het geval dat noch het ministerie noch
de provincie een studietoelage kan toewij-
zen, bestaat soms de mogelijkheid om via
een particulier fonds een toelage te krijgen.
Een overzicht van deze fondsen kan op het
provinciehuis worden aangevraagd.

Nadere inlichtingen
Wie meer wil weten over het provinciaal
studiefonds kan contact opnemen met de
afdeling Studiefonds, Huis der Provincie,
Marktstraat l in Arnhem (telefoon 085-
592159).

Passende
behuizing
gezocht
voor uil
Onno Eckhartuit Vorden houdt
zijn arm beschermend om een
bosuil die enige tijd bij hem
thuis is verzorgd. De familie
Eckhart had de vogel liggend
op de grond gevonden en mee
naar huis genomen.

Een poging om een goede
nestbehuizing voor het dier te
vinden mislukte gisteren, omdat
.er in de hiervoor uitgezochte
lindenboom bij kasteel Vorden
geen geschikte holen zaten.
Het dier zal nu waarschijnlijk
worden ondergebracht in een
dierenasiel.

,Oud Vorden"
Foto uit 1930 van het huis op de hoek Insulindelaan/Burg. Galleestraat aan het zoge-
naamde Lange Pad. By de pomp staan vader Hendrik Tragter met dochter Riek. In
het huis woonde ook de familie Tragter.
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Ook coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

.artens
sleedt -loeltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

BFj ons in d'n Achterhook
't Was van 'tjaor maor un akelug kolden koneginnedag, i'j mossen de

winterjas d'r haos bi'j an hemmen a'j gin rimmetiek in de butte woll'n krie-
gen. Maor ondanks dat bluisterugge weer waar'n d'r toch nog heel wat op de
bene en de luu die ditjaor alles op touw heb ezet kont t 'r toch bes tevreane met
wean. Maor dat nemp neet weg dat un glas bier bi'j 25 graden now eenmaol
better smek as bi'j 8 graden.

Zoas zo 'n goeie dattugjaor trugge, hoewel 't toen ok gin hoog-zommer
was, was 't toch zo lekker buuten da'j in 't bloote spothemp konn'n loop'n.
Bi'j wat toen nog Brandenburg was waarn de stuule ok buuten allemaole be-
zet met luu die d'r ene of meer dronken op de vejeurdag van de koneginne, en
ok op eur eigen gezondheid natuurluk.

Oostink'sJan en zien kammeraöje Willem Eavers, Toon Spieker en Derk
Gaorman hadd'n um al goed umme. 't Ene glas bier nao 't andere wodd'n
nao binnen ewarkten 'tschen wel of t'r an eur dors gin endekwam. Oostink's
Jan wasalvanaf'tvogelschiet'n an een stuk deur an dezwierewes, van Wahl
nao Uenk en van tante Nette nao Brandenburg, 'n enen nao 'n anderen. De
andere drie hadd'n un boerderi'je thuus en waarn tussentled hen melken
ewes en daornaöst un goedpossie et t'n nao binnen ewarkt, d ie kon n 'n d'r we l
effen tegen. Oostink'sJan hadnogwelun uutsmietergebruukt maor had toch
neet genog ondergrond umme al den alkohol te könn 'n vewarken. Zo tege
goed tien uur was e zo wiet hen dat e op gin been meerstaon kon en meer on-
der as an de taofel zat.

„Lao'w maor zeen da 'w um nao huus kriegt, allene kump e d'rok neet en
hier kan e 'n helen nach ok neet blieven ", von Willem Eavers.
Met volle mier'n en matteln kreeg'n z'um op de fletse en met an weerskante
ene die um vaste heel gong 't op huus an. Meaor geregeld zatt'n ze met Jan an
de grond en zo ongeveer haljweg hadd'n ze schone genog van 't getodde.
„ Wi'jköntum maor better bi'j Masman in 't stroo gooien, daorkanevannach
wel liggen."
De Masman 's waarn schienbaor ok nao 'tfees want d'r was niks gin volk te
vinden en de deur'n zatt'n ok allemaole op slot.
„ Wi'j haalt wel un klap stroo uut de miete en leg um daor op."
Toon Spieker kwam al gauw met un paar schoof andragen, die wiem in un
koele achter de mesvaalte uutespreiden daor Jan opeleg. Unpaarolde meal-
zdkke gooi'n ze oaver um hen en too kon e zien roes uutslaop'n.
„Nog effen un grupken graven veur 't geval e nog 's dors krig", zei Derk Gaor-
man. Derk had met Jan altied nog wat te vereffenen naodatJan um un keer
un meid afliendug had emaakt.

Met un olde batse maak 'n Derk un gruppe van de mesvaalte nao de koele
waorJan in lei, metz'n drieën gingen ze too nogmaorweernao darp umme d'r
nog ene oaver te drinken. An Jan wier 'n helen aovund neet meer edach. 't

Was 'n anderen middag dat Toon Spieker uut ni'jsgierugheid toch maor 's bi'j
't Oostink ging kieken hoo of't met Jan was afeloop 'n. Maordaorveur hoeven
e helemaol neet nao binnen te gaon. 'n Hoop beddegoed en de klere van Jan
hingen allemaole op 'n draod uut te lochten.

Jan was nao un uur of wat van de koldugheid (en nattugheid) wakker
ewodden en op huus an eklungeld. Maor too was e nog zo slech ewes dat e
met klere en al in bedde was evall 'n, eslaop 'n had e toen nog tot unuur ofzes-
se. Too had zien moeder d'r um uutebaterd en nao buuten ejach. Maorjao
dat zoll'n ze oaveral wel edaon hemmen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

MOEDERDAG
mooie geschenken voor moederdag
clubjes - haardbankjes - krantebakken - tafelkleden

kanten en gehaakte kleedjes reeds vanaf f 1,50
Tuinstoelen - tafels - parasols

poeffen enz. enz.

FA. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20, Ruurlo. Telf. 1384
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